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 أصل هذا الكتاب

إىل قسم الفقه بكلية  الباحث اتقدم هب، الدكتوراهرسالة علمية لنيل درجة 

يوم  ت، نوقشسمامية بالييا الرشيعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

 .م04/6/0222 املوافقهـ 02/6/0342السبت 

 وقد تكونت جلنة املناقشة من: 

 .مرشفًا رئيساً ..................... الصالحبن صالح حممد بن أمحد  [ أ.د.0]

 .مرشفًا طبياً .............................  حممد حممد إبياهيم خليل [ أ.د.0]

 .مناقشاً ً....................................  [ أ.د. فتحي بن عثامن الفقي4]

 .مناقشاً ً......................... .......... [ أ.د. حممد بن حييى النجيمي3]

 .مناقشاً ً............................  [ أ.د. عبد الكييم بن يوسف اخلرض5]

) ممتــا( م مــت ميتبــة الرشــ  وحصــل الباحــث عــ  درجــة الــدكتوراه بتقــديي 

 .، وأوصت جلنة املناقشة بطباعة اليسالةاألوىل
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ِسـنا وَسـي َ اِ   وِر أْنف  ِفيه، وَنعـوا  بـاهللِ ِمـن أ  ِْ إنَّ احلَْمَد هللِ، نحمـده  و َنسـتعينه  و َنسـت

ْل فـما هـادَ  لـه، وأُـأد  أْن ه إلـَه إه اهلل  أعاملِنا، مْن هيِدِه اهلل  فما مضـلَّ لـه، و مـن ي ضـل

ه، ه  وَرسول  َص ى اهلل  َوسـلىم وبـارَ  علْيـِه، وَعـ   وحده  ه أيَك له، وأُأد  أنَّ حممدًا عبد 

: آلِه وصحبِِه أمجعنَي، ا َبْعد   أمَّ

لنيل رسالة تسجيل م قد اقتضت الدكتوراهكلية الرشيعة يف ميحلة )يف لكون دراستي ف

أحكام االواوا يفا اأحكام االواوا يفا ا»»بحـث مووـو  ؛ فقد استخي  اهلل عز وجل يف الدرجة العلمية  هذه

 .واهلل أسأل أن أكون قد وفقت يف اختيار هذا املووو ، ««اإلنجمباإلنجمب

إن أمهية أ  مووو  تنبت من مدى جدة الك املووو  وُدة احلاجـة إليـه، وه ُـك 

دًا من جأة تعلقـه بنـوا(ل معـاملة ق تقـت أن مووو  نوا(ل اإلنجاب يعد موووعًا جدي

ناهيـك عـن تعلـق هـذه من ا  قبـل، مـم احلاجـة ماسـة لبيـان أحكـام هـذه املسـتجدا ، 

ومــن َمــم بــي(  أمهيــة البحــث يف هــذا ،  (1)املســتجدا  بعلــم الطــمه ، وأمهيتــه ه  فــى

 املووو .

                         
أممامماليساعلامارشعيما,اوحيتام الليايفا اقاوا اأماداالادنيما» م:0/50يف املجمو  ) قميفاالووويم 0)

 م:0/6يف قواعـد األحكـام ) ، وقال العز بـن عبدالسـمام «كملطبا,اواحلسمباففدضاكفمية

أقواهً يف فضل علـم  ، واكي الذهبي « عاوضعاجللبامصملحاالسالمةاوالعمفيةالطباكملرش»

العلا ا»، منأا : قوله: م  55، 02/30) يف تيمجته يف سري أعمام النبماء الطمه لإلمام الشافعي

،  «ومماسواهامناالشاعداوريا هافعوامعاوع ا ,وعل االدنيماوهواالطبا,عل االديناوهواالفقيفا:علامنا

قـال ، و «أعل اعلامابعدااحلاليفاواحلدا اأن لامناالطبالالاأناأهلاالكتمباقداريل ونماعلييفالا»وقوله: 

ــة ــن الطــمه ويقــول  :حيمل ــ  مــا وــيت املســلمون م ضاايعوااثلاا ا»: كــان الشــافعي يتلأــف ع

   . «ووكلوهالىلااليهوداوالوصمرى,العل 

-5- 
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 م يف حياتنا املعاملة.[ أمهية مووو  )أحكام النوا(ل يف اإلنجاب0]

[ اليغبة يف سرب غور مووو  )النـوا(ل يف اإلنجـابم: حلدامتـه وجدتـه مـن جأـة، 0]

 وللحاجة لبيان األحكام الرشعية املتعلقة هبذه النوا(ل من جأة أخيى.

 [ اليغبة يف املسامهة ولو بجأد يسري يف جمال فقه النوا(ل واملستجدا  العرصية.4]

مـم دراسـتأا  -سواء ما بحث منأا أم ق يبحـث  -ت النوا(ل املتعلقة باإلنجاب [ مج0]

 دراسة وافية لبيان احلكم الرشعي فيأا.

بام ينبِي عليأم معيفتـه  -وبخاصة املتخصصني يف املجال الطبي  -[ توعية الناس 0]

 من األحكام الرشعية املتعلقة بنوا(ل اإلنجاب.

مية، واسـتيعاهبا جلميـت املسـتجدا  عـ  مـي العصـور [ بيان كامل الرشـيعة اإلسـما4]

 والتي من مجلتأا النوا(ل املتعلقة باإلنجاب. 

 هنا  عدد من الدراسا  السابقة التي هلا تعلق بمووو  البحث، وهي كام ييل: 

، للباحـث: حسـني بـن يوسـف األحكم االفقهيةالواوا يفااإلنجامباالط ياة[ بحث: 0]

، وهو بحث تكمييل مقدم لقسم الفقه املقارن بـاملعأد العايل للقضـاء بالييـا  يف العبيديل

هــم، وهـذا البحـث تنـاول فيـه الباحـث مـما  نـوا(ل متعلقـة بـام اكيتـه يف  0303عـام )

 رسالتي وهي: است جار اليحم، و بنو  املني، و بنو  األجنة:

 و التلقيح الصناعي.فقد تعيوت له ومن فصل أوست وه است جار اليحم)أم أما 

)بم أما بنو  املني وبنو  األجنة فقد (د  فيأا مباحث ق يتعي  هلا الباحث، مثل: 

 .الِي  من جتميد األجنةو  ،أنوا  األجنة، و الترص  يف احليوانا  املنوية
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فقـد اكـي  فيـه أربعـة مطالـمه اقترصـ الباحـث عـ   الترص  يف األجنة املجمـدةأما 

 .تفادة من األجنة املجمدة يف األبحا  والتجاربحكم اهسأحدها وهو: 

، للباحثـة: منـى بنـت الووا يفااملختصةابمملدأةا االع مداتاوأحكام ااألةة[ بحث: 0] 

راجح الياجح، وهو بحث )دكتوراهم مقدم لقسـم الفقـه بــكلية الرشـيعة بجامعـة اإلمـام 

ة مطالمه متعلقة بام يف هـم، وهذا البحث اكي  فيه الباحثة تسع 0306بالييا  يف عام )

رسالتي، وهي مطالمه مفككة ق حتيص الباحثة عـ  مجـت بعضـأا إىل مـا لـه بـه تعلـق مـت 

 التأصيل للنا(لة بدل أن تذكيها كصورة فقط، وهذه املطالمه هي: 

م استعامل الوسائل احلديثة ملنت احلمل: واكـيْ  فيـه الباحثـة مـما  وسـائل متعلقـة 0

مل، واللولمه، وربط املبـاي ، أمـا أنـا فقـد جعلـت الـك يف بامليأة وهي: حبوب منت احل

فصل مستقل، واكي  حتته الوسائل احلديثة ملنت اإلنجاب لليجل وامليأة مجيعًا، وبينت ما 

يكون من هذه الوسائل مانعًا مؤقتًا ومـا يكـون دائـاًم، وصـنفت وسـائل املنـت املؤقـت إىل: 

الـواقي الـذكي ، : -أ  غري اللولمه  -لباحثة وسائل آلية، وهذه يدخل فيأا مما ق تذكيه ا

 -، وإىل أدويٍة هيمونيٍة يدخل فيأا ممـا ق تـذكيه الباحثـة القبعة العنقيةوالواقي األنثو ، و

يمونيـة اهلكبسوه  واليمونية طويلة املفعول، اهلقن : احل-أ  غري حبوب منت اإلنجاب 

 .يةأبلامليمونية اهلكبسوه  وال حتت اجللد، التي تِيس

 كام اكي   أمورًا ق تتعي  الباحثة لذكيها، مثل: 

 استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة لدواعي ميوية.)أم 

 استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة ملجيد عدم اليغبة يف اإلنجاب.)بم 

اسـتخدام وسـائل منـت اإلنجـاب بصــفة دائمـة اسـتجابة ألمـي الدولـة يف حتديــد )جــم 

 النسل.



 

 

 

 

5 
 

مسؤولية الطبيمه عن حدو  مضاعفا  من اسـتخدام الوسـائل احلديثـة يف منـت دم )

 اإلنجاب. 

 مسؤولية الطبيمه عن فشل الوسائل املستخدمة يف منت اإلنجاب.)هـم 

م أمي الطمه يف حتديد أكثي مدة احلمل: وهذا قد تعيوت له بشكل أوسـت يف مبحـث 0

، واكي  اآلمار املرتتبـة عـ  الـك: يف ملاهعتامد ع  قول األطباء يف حتديد أكثي مدة احل

 مبو  النسمه، ويف مسائل اإلر ، ويف اإلقيار للحمل.

 م (ر  اليحم.4

عـما  م (ر  املبي : وهذا املطلمه والذ  قبله تعيوت هلام بشكل أوسـت يف فصـل 3

سـواء األعضـاء التناسـلية  -، حيث اكي  من الوسائل (راعة األعضـاء التناسـلية العقم

: كـاليحم، واملبيضـني، وقنـاة املبـي ، واملأبـل، أو األعضـاء التناسـلية الذكييـة: األنثوية

قـًا بـني -كالذكي واخلصيتني  األعضـاء التناسـلية املنتجـة ، واكي  حكم هذه الزراعة مفي 

الـذكي، الـيحم، ) األعضاء التناسلية غـري املنتجـة للنطـفو ،ماملبيضني واألنثيني)للنطف 

  .م،املأبلاملبي قناة 

 م الترب  بالبويضة أو بيعأا: وهذا قد تعيوت لـه بشـكل أوسـت يف مبحـث املشـاركة5

 والك يف فصل: التلقيح الصناعي.  وآماره، بالنطف يف التلقيح الصناعي

م تأجري اليحم أو الترب  به لإلنجاب: وهذا قد تعيوت له بشكل أوسـت يف مبحـث 6

 صل التلقيح الصناعي. املشاركة بمقي اللقيحة يف التلقيح الصناعي يف ف

م تلقيح امليأة بامء الزو  بعد وفاته: وهذا اكيته مسألًة يف مبحث التلقـيح الصـناعي 5

 بعد افرتاق الزوجني وآماره، يف فصل: التلقيح الصناعي، واكي  اآلمار املرتتبة ع  الك.
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اسـتخدام الوسـائل م جياحة الوهدة: وهذا قد تعيوت له بشكل أوسـت يف فصـل: 8

، والتوليد هبا من غري التوليد بالعمليا  القيرصية ملسوغ طبي، وفيقت بني ديثة للتوليداحل

 مسوغ طبي، واكي  أمورًا ق تتعي  هلا الباحثة، مثل: 

 .مالوهدة بدون أق)التوليد باستخدام مزيما  اإلحساس باألق )أم 

 .التوليد باستخدام الطلق الصناعي)بم 

 .الشفط وأفت التوليد باستخدام اجل)جـم 

 .مسؤولية الطبيمه يف استخدام الوسائل احلديثة للتوليد)دم 

م إسقاط اجلنني املشوه باجلياحة: وهذا املطلمه جعلته يف فصل مستقل وقـدمت فيـه 2

 . -إن ُاء اهلل تعاىل-جديدًا أاكيه بعد قليل 

ن إبـياهيم حممـد قاسـم بـللباحـث:  ،أحكم ااإلجهمضا االفقيفااإلسالمي[ بحث: 4]

م مقـدم لقسـم الفقـه بــكلية الرشـيعة بجامعـة اإلمـام ماجسـتري، وهو بحـث )حممد رحيم

 هـم. 0308بالييا  يف عام )

ــة: موقااااالرشاايعةااإلسااالميةاماانااإلجهاامضاوموانااعااحل اال[ بحــث: 3] ، للباحث

 الدراسا  العليا الرشعيةم مقدم لقسم ماجستري، وهو بحث )مسعودة حسني بوعدهو 

 هـم. 0322يف عام ) جامعة أم القيىب والدراسا  اإلسمامية الرشيعةبـكلية 

احلاميااةااجلومةيااةاللجواافا االفقاايفااإلسااالمياو ط يقمنااما االلجاامناالط يااةا[ بحــث: 5]

، للباحث: عيل بن حممد بن حسن احلامد، وهو بحـث تكمـييل واملحمك االرشعيةابملديمض

 ليا بجامعة نايف العيبية للعلوم األمنية. مقدم لقسم العدالة اجلنائية بـكلية الدراسا  الع

، وقـد جعلتـه يف فصـل إجأا  اجلنني املشـوهوهذه البحو  الثمامة تناولت مووو  

مستقل، وقدمت فيه جديدًا متمثمًا يف التفييق بني اجلنني الذ  يمكن أن تكتـمه لـه احليـاة 
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غ له، أو دماغـه مت تشوهاته، والذ  عنده تشوها  ه يمكن أن يعيش معأا: كمن ه دما

ه جيـدون حيجـًا  -يف واقعأم العمـيل  -خار  اجلمجمة، وقد وجد  كثريًا من األطباء 

أعني  -يف إجأا  األجنة التي عندها النو  الثاين من التشوها ، مما جيعل هذا املووو  

 حيتا  إىل مزيد بحث و مياجعة ملا تم تقيييه قدياًم. - إجأا  اجلنني املشوه

ي (د  مبحث: تـي  إنعـاا اخلـديغ صـِري الـو(ن، وبينـت عماقـة الـك وأيضًا فإنن

 بإجأا  اجلنني املشوه.

حممـد بـن عـيل بـن مصـلح ، للباحـث: احل لاوأحكمميفا االفقيفااإلسالمي[ بحث: 6]

م مقــدم لقســم الفقــه بـــكلية الرشــيعة بجامعــة اإلمــام ماجســتري، وهــو بحــث )الشــأي 

تناول فيه الباحث مووو  التلقيح الصناعي  هـم، وهذا البحث 0325)بالييا  يف عام 

م إىل 43مــن صــفحة ) -لكــن بشــكل  ترصــ، والــك يف إحــدى وعرشــين صــفحة فقــط 

ْ  مـن بعـده مسـائل م -م 55صفحة ) تعـددة متعلقـة بـالتلقيح مـت كونـه بحثـًا قـدياًم جـدى

 الصناعي. 

بـد اهلل ، للباحث: سـعد بـن عبـد العزيـز بـن عأحكم االتلقيحاري االط يعيا[ بحث:5]

الشــويي ، وهــو بحــث )ماجســتريم مقــدم لقســم الفقــه بـــكلية الرشــيعة بجامعــة اإلمــام 

هـم، وهو بحث وخم، أجاد الباحث فيه، ولكني (د  مباحث  0302بالييا  يف عام )

 ق يتعي  هلا الباحث، مثل: 

 ،رحـم صـناعيوالك مثل: إقيارها يف  إقيار اللقيحة البرشية يف مقار غري طبيعية،)أم 

 رحم أنثى احليوان. أو يف

 .الترص  يف األجنة الفائضة)بم 

 )جـم حكم إجياء التلقيح الصناعي بعد الطماق.
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 .العقود يف جمال التلقيح الصناعي)دم 

 .مسؤولية الطبيمه يف عملية التلقيح الصناعي)هـم 

قـيح يف أمـي التل أما آمار التلقيح الصناعي فقد (د  فيأا آمارًا ق يذكيها الباحث، مثل:

 العدة واليجعة. 

ــداهلل أحكاام اادودسااةاالوراثيااة[ بحــث: 8] ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ، للباحــث ســعد ب

الشويي ، وهو بحث )دكتوراهم مقدم لقسم الفقه بـكلية الرشيعة بجامعة اإلمام بالييا  

هـم، وقد اكي الباحث يف بحثه مما يتعلق ببحثي مووو : الفحص اجليني،  0305يف عام )

أي يل وجه إدخاله يف بحث اهلندسة الورامية ؛ إا الفحص اجلينـي جمـيد اطـما  عـ  وق يظ

املحتوى الورامي، وهذا داخل يف علم الورامة، أما اهلندسة الورامية فأي أخص من الك ؛ 

 .(1)إا هي التقنية اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الورامية

 :مثلق يتعي  هلا الباحث، ومن جأة أخيى فقد (د  مباحث 

                         
فا  الورامية من جيل آلخي، ومـا يـؤمي هو: العلم الذ  يبحث يف انتقال الص مneticsعلم الورامة )ام0) 

 ع  عملية اهنتقال من عوامل. 

م فأي: جمموعة وسائل هتد  إىل إجياء تبديل أو تعـديل Genetic Engineering) ادودسةاالوراثيةأما     

 م يف اخلمايا احلية. DNAأو إوافة انتقائية للامدة الورامية عن طييق الدخول للحم  النوو  )

 دار النفـائ  للطباعـة والنرشـ والتو(يـت         -د. أمحـد حممـد كنعـان  -املوسوعة الطبية الفقأيـة انظي: ]        

ــة 200ص -م 0222هـــ/0302 - 0ط -بــريو   - ــة العاملي مؤسســة أعــامل  -، املوســوعة العيبي

م، املوسـوعة 05/56،55م )06/050) -م 0226هــ/0306 - 0ط -املوسوعة للنرش والتو(يت 

اهلندسـة الوراميـة مـن م، 0620، 3/0550م )4/0653) -بـريو   -دار اجليـل  -امليرسة  العيبية

دار  -ومن دراسـا  فقأيـة يف قضـايا طبيـة معـاملة  -د.عبد النامل أبو بصل  -املنظور الرشعي 

 م[.628، 0/624) - م 0220هـ/0300 - 0ط -األردن  -النفائ  للنرش والتو(يت 
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 )أم أغيا  فحص املحتوى الورامي.

 .حكم تيتيمه األحكام ع  نتيجة فحص املحتوى الورامي)بم 

 )جـم حكم إجبار الشخص ع  اخلضو  لفحص املحتوى الورامي. 

اإلنجـاب يف ، وهـو مبـت كامـل ألعـامل نـدوة اإلنجمبا اضوعااإلساال [ كتاب: 2]

م، وقد ناقش 0284مايو  03هـ، املوافق  0324ُعبان  00املنعقدة بتاريخ  ووء اإلسمام

املجتمعـون يف هــذه النـدوة أربــت نـوا(ل متعلقــة بـام يف رســالتي وهـي: الــتحكم يف جــن  

 اجلنني، و منت احلمل اجلياحي، و اليحم الظ ي، و اإلجأا : 

فقد جاء بشكل  ترصـ جـدًا )يف امنتـي عرشـة صـفحة  )أم أما التحكم يف جن  اجلنني

د جعلته يف فصل مستقل وهو فصل: حتديـد جـن  اجلنـني، واكـي  فيـه فقطم، أما أنا فق

 مسائل كثرية توصل هلا العلم احلديث ق تكن معيوفة يف وقت الندوة.

)بم أما منت احلمل اجلياحي فقـد تعيوـت لـه وـمن فصـل أوسـت وهـو: اسـتخدام 

بالعمل  الوسائل احلديثة يف منت اإلنجاب، واكي  وسائل كثرية لذلك، ويعد منت احلمل

 اجلياحي واحدًا منأا فقط.

)جـــم أمــا الــيحم الظ ــي فقــد تعيوــت لــه وــمن فصــل أوســت وهــو فصــل: التلقــيح 

 الصناعي.

)دم أما اإلجأا  فقد كان الكـمام عنـه يف النـدوة عامـًا، وق ينـل مووـو : إجأـا  

ن اجلنني املشوة حيزًا كبريًا منأا، كام أننـي (د  مبحـث تـي  إنعـاا اخلـديغ صـِري الـو(

 وبينت عماقة الك بإجأا  اجلنني املشوه.
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هذا، مت كون البحو  املقدمة يف هذه النـدوة  ترصـة جـدًا، ومعلوماهتـا غـري مومقـة، 

وأغلبأا عبارة عن مناقشا  فقط، مت كوهنا قديمة جدًا، فقد عقد  قبـل سـت وعرشـين 

ْ  بعدها مسائل كثرية تتعلق بالنوا(ل يف اإلنجاب، واهلل   تعاىل أعلم. سنة، وقد جدى

فت فاممما قد اأنيفاالايوجدابح ااستوعبانوا يفااإلنجمب,افمستعوتابمهللاعزاوجلا ا

 .الكتمبةا اهذاااملوضوعااملعمرصاادم ,اواهللااملوفقاوادمديالىلاسواعاالس يل

 يتبني هذا املنأغ فيام ييل:

ان حكمأـا ؛ ليتضـح املقصـود مـن أصور املسألة املياد بحثأا تصوييًا دقيقًا قبل بي[ 0]

 دراستأا.

إاا كانت املسألة من مواوت اهتفاق فأاكي حكمأـا بـدليلأا، مـت توميـق اهتفـاق [ 0]

 من مظانه املعتربة.

 إاا كانت املسألة من مسائل اخلما  فأتبت ما ييل: [ 4]

 حتييي حمل اخلما  إاا كان بع  صور املسألة حمل خما ، وبعضأا حمل اتفاق.)أم 

اكي األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون عي  اخلما  )بم 

 حسمه اهجتاها  الفقأية، مبتدئًا بذكي القول األقوى يف نظي  مم ما دونه.

اهقتصــار عــ  املــذاهمه الفقأيــة املعتــربة، وإاا ق أقــف عــ  املســألة يف مــذهمه )جـــم 

 فأسلك هبا مسلك التخييغ.

 األقوال من كتمه أهل املذهمه نفسه.توميق )دم 

استقصاء أدلة األقوال، مت بيان وجه الدهلة، واكي ما يِيد عليأـا مـن مناقشـا ، )هـم 

 وما جياب به عنأا إاا كانت، مبتدئًا بأدلة القول األوعف، ومنتأيًا بأدلة القول األقوى.

 الرتجيح مت بيان سببه، واكي ممية اخلما  إن وجد .)وم 
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امد ع  أمأا  املصادر واملياجـت األصـيلة يف التحييـي والتوميـق والتخـييغ اهعت[ 3]

 واجلمت.

 الرتكيز ع  مووو  البحث وجتنمه اهستطياد الذ  ه خيدم املووو .[ 5]

 جتنمه اكي األقوال الشااة.[ 6]

 العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واوحة بالبحث.[ 5]

 ورها.تيقيم اآليا  وبيان س[ 8]

 ييغ األحاديث وبيان ما اكيه أهل الشأن يف درجتأـا إن ق تكـن يف الصـحيحني [ 2]

 أو أحدمها، فإن كانت كذلك فأكتفي حين ذ بتخيجيأا.

  ييغ اآلمار من مصادرها األصيلة، واحلكم عليأا.[ 02]

 التعييف باملصطلحا ، وأح الِييمه.[ 00]

 إلمماء، وعماما  الرتقيم.العناية بقواعد اللِة العيبية، وا[ 00]

 جعل اخلامتة عبارة عن أهم النتائغ والتوصيا .[ 04]

 الرتمجة لألعمام غري املعاملين ومشاهري الصحابة.[ 03]

 إتبا  اليسالة بالفأارس الفنية، وهي: [ 05]

 فأيس اآليا  القيآنية.* 

 فأيس األحاديث النبوية. * 

 فأيس اآلمار.* 

 فأيس األعمام.* 

 القواعد الفقأية.فأيس * 
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 . املصادر واملياجتفأيس * 

 فأيس املوووعا .* 

 .، وخامتةً وعرشَة فصول متأيدًا، ، ومقدمةً  يشمل البحث:

 وتشمل:

 .أمهية البحث [0]

 سبمه اختيار املووو . [0]

 أهدا  املووو .[ 4]

 الدراسا  السابقة. [3]

 منأغ البحث. [5]

 خطة البحث. [6]

 مبحثان: وفيه

ا.املدادابملووا يفا ااإلنجمب:اامل ح ااألويف

 :مطلبانوفيه 

 تعييف النا(لة.ااملطلبااألويف:

 تعييف اإلنجاب.ا:الثميناملطلبا

انجمب.الووا يفا ااإلاأمهيةااالجتهمدا ابيمناأحكم الثمين:اامل ح ا

 وفيه مبحثان:
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ا عديااالعق اوبيمناأس مبيف.ااامل ح ااألويف:

 :مطلبانوفيه 

 .تعييف العقم املطلبااألويف:

  أسباب العقم.ااملطلباالثمين:

 :مسألتانوفيه 

 عند اليجل. أسباب العقم املسألة األوىل:

 عند امليأة. أسباب العقم املسألة الثانية:

ا.االوسمةلااحلديثةا اعال االعق حك ااستخدا ا:اثمينالاامل ح 

 :أربعة مطالمهوفيه 

 العما  اجلياحي للعقم. املطلبااألويف:

 العما  اهليموين للعقم.ا:الثميناملطلبا

 العما  النفيس للعقم. :الثمل املطلبا

 (راعة األعضاء التناسلية.ا:الدابعاملطلبا

 :مسألتانوفيه 

 املنتجة للنطف )املبيضني واألنثينيم. عضاء التناسلية(راعة األ املسألة األوىل:

الـيحم، قنـاة ، الـذكيغـري املنتجـة للنطـف ) (راعـة األعضـاء التناسـلية املسألة الثانية:

 م.، املأبلاملبي 

 وفيه مبحثان:

ا اموعااإلنجمب.ااألويف:احك ااستخدا االوسمةلااحلديثةاامل ح 
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 :مطلبانوفيه 

 وسائل منت اإلنجاب بصفة مؤقتة.  استخدام املطلبااألويف:

 :مسألتانوفيه 

 .نت اإلنجاب بصفة مؤقتةاملسألة األوىل: الوسائل اآللية مل

 املسألة الثانية: األدوية اهليمونية املانعة لإلنجاب بصفة مؤقتة.

 بصفة دائمة.  وسائل منت اإلنجاب استخدام :الثميناملطلبا

 :أربت مسائلوفيه 

 .وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمةاملسألة األوىل: اخلصاء وعماقته ب

ملجــيد عــدم اليغبــة يف  اســتخدام وســائل منــت اإلنجــاب بصــفة دائمــة املســألة الثانيــة:

 اإلنجاب.

 لدواعي ميوية. استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة املسألة الثالثة:

اسـتجابة ألمـي الدولـة يف  استخدام وسائل منت اإلنجاب بصـفة دائمـة بعة:املسألة اليا

 حتديد النسل.

ا.استخدا االوسمةلااحلديثةا اموعااإلنجمبالثمين:امسؤوليةاالط يبا ااامل ح 

 :مطلبانوفيه 

الوســائل  عــن حــدو  مضــاعفا  مــن اســتخدام مســؤولية الطبيــمه املطلاابااألويف:

 . احلديثة يف منت اإلنجاب

ــمه :الثاامينطلااباامل ــة املســتخدمةالوســائل  عــن فشــل مســؤولية الطبي ــت  احلديث يف من

 .اإلنجاب

  

 وفيه مبحثان:
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ا:احك ااستخدا االوسمةلااحلديثةاللتوليد.اامل ح ااألويف

 :أربعة مطالمهوفيه 

 ق )الوهدة بدون أقم.التوليد باستخدام مزيما  اإلحساس باأل املطلبااألويف:

 التوليد باستخدام الطلق الصناعي.ااملطلباالثمين:

 التوليد باستخدام اجلفت والشفط. :الثمل املطلبا

 التوليد بالعمليا  القيرصية.ا:الدابعاملطلبا

 :مسألتانوفيه 

 ملسوغ طبي. التوليد بالعمليا  القيرصية املسألة األوىل:

 من غري مسوغ طبي. عمليا  القيرصيةالتوليد بال املسألة الثانية:

ااالثمين:امسؤوليةاالط يبا ااستخدا االوسمةلااحلديثةاللتوليد.اامل ح 

 وفيه مخسة مباحث:

احقيقةابووكااملوي.اامل ح ااألويف:

انشأةابووكااملوي,او مريخاظهورهم.ا:الثميناامل ح 

االا ابووكااملوي.الثمل :اآليةاالع اامل ح 

 :ممامة مطالمهوفيه 

 أسباب حفظ املني يف البنو . املطلبااألويف:

 الرشوط الما(مة لماحتفاظ باحليوانا  املنوية يف بنو  املني.ااملطلباالثمين:

 أنوا  احلسابا  املفتوحة للياغبني يف اهُرتا  يف بنو  املني. املطلباالثمل :

  ااحليوانمتااملووية.االدابع:االترصفامل ح ا
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 :ممامة مطالمهوفيه 

  زين املني.  املطلبااألويف:

 بيت املني. :املطلباالثمين

 هبة املني. الثمل :املطلبا

النشمعابووكااملوي,اوالتعمملامعهم.ا:اخلممسامل ح ا

 :مطلبانوفيه 

 حكم إنشاء بنو  املني.  املطلبااألويف:

 ني القائمة.بنو  امل حكم التعامل مت:ااملطلباالثمين

 وفيه ستة مباحث:

احقيقةابووكااألجوة.اامل ح ااألويف:

 :مطلبانوفيه 

 .بنو  األجنةاملقصود ب :األويفاملطلبا

 الفيق بني بنو  املني وبنو  األجنة.الثمين:ااملطلبا

انشأةابووكااألجوة,او مريخاظهورهم.ا:الثميناامل ح 

 األجوة,اوبدايةاحيمنم.الثمل :ا طوراامل ح ا

 :مطلبانوفيه 

 .تطور األجنة األويف:املطلبا

 :مما  مسائلوفيه 

 أعًا.  األجنة املسألة األوىل: أطوار

 املخترب . تطور األجنةاملسألة الثانية: 
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 املسألة الثالثة: أنوا  األجنة.

 بداية حياة اجلنني. :الثميناملطلبا

ا يدااألجوة.الدابع:االغدضامناجتاامل ح 

 :ممامة مطالمهوفيه 

 استخدام اللقائح يف حال فشل غيس اللقائح يف بطانة اليحم. املطلبااألويف:

 حتقيق اإلنجاب لِري صاحبي اللقيحة.ااملطلباالثمين:

 إجياء األبحا  والتجارب ع  األجنة املجمدة. املطلباالثمل :

 .اخلممس:االترصفا ااألجوةااملج دةامل ح ا

 :ممامة مطالمهوفيه 

 حكم جتميد اللقائح.  املطلبااألويف:

 . األجنة املجمدةحكم إتما   املطلباالثمين:

 يف األبحا  والتجارب. األجنة املجمدة حكم اهستفادة من الثمل :ااملطلب

النشمعابووكااألجوة,اوالتعمملامعهم.ا:السمدسامل ح ا

 :مطلبانوفيه 

 . األجنةشاء بنو  حكم إن املطلبااألويف:

 القائمة. األجنةبنو   حكم التعامل مت: املطلباالثمين

 وفيه تسعة مباحث:

احقيقةاالتلقيحاالصومعي.اامل ح ااألويف:

 :أربعة مطالمهوفيه 
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 .التلقيح الصناعيتعييف  املطلبااألويف:

 .التلقيح الصناعيأنوا  ااملطلباالثمين:

 :انمسألتوفيه 

 الداخيل، وخطوا  إجيائه. التلقيح الصناعي املسألة األوىل:

 اخلارجي، وخطوا  إجيائه. التلقيح الصناعياملسألة الثانية: 

 ، وتاريخ ظأوره.التلقيح الصناعينشأة  :الثمل املطلبا

 .التلقيح الصناعيأهدا  ا:الدابعاملطلبا

اوأثده.بفانطفتياالزوجف,اا:االتلقيحاالصومعيالثميناامل ح 

 :مطلبانوفيه 

 التلقيح الصناعي بني نطفتي الزوجني.حكم  املطلبااألويف:

 يف نسمه املولود. التلقيح الصناعي أمي ا:الثميناملطلبا

ابعداافرتاقاالزوجف,اوآثمره.االتلقيحاالصومعياالثمل :اامل ح 

 :مطلبانوفيه 

 .ق الزوجنيالتلقيح الصناعي بعد افرتاحكم إجياء  املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 الطماق. التلقيح الصناعي بعدإجياء حكم املسألة األوىل: 

 وفاة الزو . التلقيح الصناعي بعدإجياء حكم املسألة الثانية: 

 .التلقيح الصناعي بعد افرتاق الزوجنيآمار إجياء ا:الثميناملطلبا

 :مخ  مسائل وفيه

 .يف نسمه املولود افرتاق الزوجنيبعد  التلقيح الصناعياملسألة األوىل: أمي 
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 يف العدة. افرتاق الزوجنيبعد  التلقيح الصناعياملسألة الثانية: أمي 

 يف النفقة. افرتاق الزوجنيبعد  التلقيح الصناعيأمي  املسألة الثالثة:

 بعد وفاة الزو  يف املريا . التلقيح الصناعياملسألة اليابعة: أمي 

 بعد طماق الزو  يف اليجعة. الصناعي التلقيحاملسألة اخلامسة: أمي 

االدابع:ااملشمركةابملوطاا االتلقيحاالصومعي,اوآثمره.اامل ح 

 :مطلبان وفيه

يف التلقـيح  )احليوانـا  املنويـة والبويضـا م املشـاركة بـالنطفحكـم  املطلبااألويف:

 .الصناعي

 النطف.املشاركة بآمار ااملطلباالثمين:

 :مما  مسائل وفيه

 يف نسمه املولود. املشاركة بالنطفملسألة األوىل: أمي ا

 يف إقامة حد الزنا. املشاركة بالنطفاملسألة الثانية: أمي 

 يف العدة. املشاركة بالنطفاملسألة الثالثة: أمي 

ااخلممس:ااملشمركةاب قدااللقيحةا االتلقيحاالصومعيا)األ اال ديلة(,اوآثمره.ااامل ح 

 :مطلبان وفيه

 .املشاركة بمقي اللقيحةحكم  ألويف:املطلباا

 :مسألتان وفيه

 املسألة األوىل: حكم اهستعانة بيحم أجنبية.

 :فيعان اوفيأ

 الفي  األول: حكم است جار امليأة لتقوم باحلمل والوهدة. -
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 الفي  الثاين: حكم ترب  امليأة باحلمل والوهدة عن اميأة أخيى. -

 حم (وجة أخيى لصاحمه النطفة.املسألة الثانية: حكم اهستعانة بي

 .املشاركة بمقي اللقيحةآمار  :املطلباالثمين

 :مخ  مسائل وفيه

 يف نسمه املولود. املشاركة بمقي اللقيحةاملسألة األوىل: أمي 

 :ممامة فيو  اوفيأ

 الفي  األول: نسمه املولود من جأة األم. -

 الفي  الثاين: نسمه املولود من جأة األب. -

 ث: عماقة اجلنني بامليأة الثانية التي ق ينسمه إليأا.الفي  الثال -

 العدة. أمي املشاركة بمقي اللقيحة يف املسألة الثانية:

 استحقاق النفقة. أمي املشاركة بمقي اللقيحة يف املسألة الثالثة:

 مبو  الزنا. أمي املشاركة بمقي اللقيحة يف املسألة اليابعة:

 القذ  واللعان. املشاركة بمقي اللقيحة يفأمي  املسألة اخلامسة:

 :فيعان اوفيأ

 الفي  األول: قذ  األم البديلة. -

 الفي  الثاين: مماعنة األم البديلة. -

القدارااللقيحةاال رشيةا امقمراري اط يعية.ا:السمدساامل ح 

 :مطلبان وفيه

 رحم صناعي. إقيار اللقيحة البرشية يف :األويفاملطلبا

 :ئلأربت مسا وفيه
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 املسألة األوىل: مضمون الفكية. 

 املسألة الثانية: إجياءا  تنفيذ الفكية.

 .إقيار اللقيحة البرشية يف رحم صناعياملسألة الثالثة: حكم 

 املسألة اليابعة: نسمه ولد اليحم الصناعي.

 رحم أنثى احليوان. إقيار اللقيحة البرشية يف املطلباالثمين:

 :مسألتان وفيه

 : مضمون الفكية.املسألة األوىل

 .إقيار اللقيحة البرشية يف رحم أنثى احليواناملسألة الثانية: حكم 

االترصفا ااألجوةاالفمةضة.ا:السمبعاامل ح 

 :مطلبان وفيه

 .األجنة الفائضةاملقصود ب املطلبااألويف:

 .الترص  يف األجنة الفائضةاخلما  يف  املطلباالثمين:

التلقيحاالصومعي.الثممن:االعقودا اجمميفاااامل ح 

 :مطلبان وفيه

 العقود املتصورة بني الزوجني والطبيمه. املطلبااألويف:

 واألم البديلة. العقود املتصورة بني الزوجنياملطلباالثمين:ا

االتمسع:امسؤوليةاالط يبا اع ليةاالتلقيحاالصومعي.اامل ح 

 :مخسة مطالمه وفيه

التلقـيح في إان وروا املسـتفيدين مـن عمليـة عن توا مسؤولية الطبيمه املطلبااألويف:

 .الصناعي
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 عدم التزامه العناية واحلذر. مسؤولية الطبيمه عن املطلباالثمين:

 إفشاء الرس. مسؤولية الطبيمه عن املطلباالثمل :

 .التلقيح الصناعيفشل عملية مسؤولية الطبيمه عن  :الدابعاملطلبا

 .التلقيح الصناعية يف عملية اُرتاط اإلعفاء من املسؤولي :اخلممساملطلبا

 أربعة مباحث: وفيه

ا.مملحتوىاالوراثي:ااملقصودابامل ح ااألويف

 :مطلبان وفيه

 تيكيمه اخللية وأهم خصائصأا. املطلبااألويف:

 :مما  مسائل وفيه

 املسألة األوىل: التعييف باخللية احلية.

 ثانية: تيكيمه اخللية احلية وحمتوياهتا.املسألة ال

 املسألة الثالثة: أهم خصائص اخللية احلية.

 اجلني ودوره يف نقل الصفا  الورامية. املطلباالثمين:

 :مسألتان وفيه

 املسألة األوىل: التعييف باجلني.

 املسألة الثانية: دور اجلني يف نقل الصفا  الورامية.

ا.ملحتوىاالوراثيااملقصودابفحصاا:الثميناامل ح 

 :مطلبان وفيه

 مفأوم فحص املحتوى الورامي، وطيقه. املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه
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 .مفأوم فحص املحتوى الورامياملسألة األوىل: 

 .فحص املحتوى الورامي املسألة الثانية: طيق

 أغيا  فحص املحتوى الورامي. املطلباالثمين:

 حكم اعىلانتيجةافحصااملحتوىاالوراثي.الثمل :احك ا د يبااألامل ح ا

احك افحصااملحتوىاالوراثياملصلحةااإلنجمب.ا:دابعامل ح اال

 :مطلبان وفيه

 .محتوى الورامي ملصلحة اإلنجاباإلجبار  للفحص الحكم  املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 املسألة األوىل: حكم إجبار الشخص ع  اخلضو  لفحص املحتوى الورامي.

 الثانية: حكم اُرتاط فحص املحتوى الورامي ع  اخلاطمه.املسألة 

 حكم الفحص اهختيار  للمحتوى الورامي ملصلحة اإلنجاب. املطلباالثمين:

 :مما  مسائل وفيه

 للمقبلني ع  الزوا .  حكم الفحص اهختيار  للمحتوى الورامي املسألة األوىل:

 قبل احلمل. لوراميحكم الفحص اهختيار  للمحتوى ا املسألة الثانية:

 بعد احلمل. حكم الفحص اهختيار  للمحتوى الورامي املسألة الثالثة:

 ممامة مباحث: وفيه

ااملقصودابتحديداجوسااجلوف.اامل ح ااألويف:

اوسمةلاحتديداجوسااجلوف.ا:ثمينامل ح اال

 :مطلبان وفيه
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 بالسلوكيا  الطبيعية. ن  اجلننيج حتديد املطلبااألويف:

 حتديد جن  اجلنني بالتقنيا  الصناعية. املطلباالثمين:

 :مما  مسائل وفيه

 املسألة األوىل: وسائل حتديد جن  اجلنني قبل اإلخصاب.

 املسألة الثانية: وسائل حتديد جن  اجلنني بعد اإلخصاب.

 املسألة الثالثة: وسائل حتديد جن  اجلنني بعد احلمل.

ا.اجلوفاالثمل :احك احتديداجوسامل ح ا

 مطلبان: وفيه

 حتديد جن  اجلنني ملجيد اليغبة يف جن  معني. املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 .بالسلوكيا  الطبيعية حتديد جن  اجلنني املسألة األوىل: حكم

 .بالتقنيا  الصناعية حتديد جن  اجلننيحكم املسألة الثانية: 

 معني. بجن د جن  اجلنني لتفاد  املخاطي امليتبطة حتدي املطلباالثمين:

 ممامة مباحث: وفيه

ا:ااالعتامداعىلاقويفااألط معا امعدفةاجوسااجلوف.امل ح ااألويف

 :مطلبان وفيه

 حكم اهعتامد ع  قول األطباء يف معيفة جن  اجلنني.  :األويفاملطلبا

 :سألتانم وفيه

بواســطة فحــص  اهعــتامد عــ  قــول األطبــاء يف معيفــة جــن  اجلنــني املســألة األوىل:

 املورما  )الكيوموسوما م.
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بواسـطة الفحـص  اهعـتامد عـ  قـول األطبـاء يف معيفـة جـن  اجلنـني املسألة الثانيـة:

 باألُعة.

 آمار اهعتامد ع  قول األطباء يف معيفة جن  اجلنني. الثمين:املطلبا

 :مما  مسائل فيهو

عـ  مـا يوقـف  اهعتامد عـ  قـول األطبـاء يف معيفـة جـن  اجلنـنيأمي  املسألة األوىل:

 للحمل من اإلر .

ع  وقـو  الطـماق  اهعتامد ع  قول األطباء يف معيفة جن  اجلنني أمي املسألة الثانية:

 املعلق ع  جن  اجلنني.

ع  الوصية املعلقة  باء يف معيفة جن  اجلننياهعتامد ع  قول األط أمي املسألة الثالثة:

 ع  جن  اجلنني.

االثمين:ااالعتامداعىلاقويفااألط معا احتديداأكثدامدةااحل ل.ااامل ح 

 :ممامة مطالمه وفيه

 . حتديد أكثي مدة احلمل املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 عند الفقأاء. حتديد أكثي مدة احلمل املسألة األوىل:

 عند األطباء. حتديد أكثي مدة احلمل نية:املسألة الثا

 .اهعتامد ع  قول األطباء يف حتديد أكثي مدة احلملحكم  :الثميناملطلبا

 .اهعتامد ع  قول األطباء يف حتديد أكثي مدة احلملآمار  :الثمل املطلبا

 :مما  مسائل وفيه



           

 

 

 

29 
 

عـ  مبـو   ة احلمـلأكثـي مـد اهعـتامد عـ  قـول األطبـاء يف حتديـدأمي  املسألة األوىل:

 النسمه.

عـ  مسـائل  أكثـي مـدة احلمـل اهعتامد عـ  قـول األطبـاء يف حتديـدأمي  املسألة الثانية:

 اإلر .

عـ  اإلقـيار  أكثـي مـدة احلمـل اهعتامد ع  قـول األطبـاء يف حتديـدأمي  املسألة الثالثة:

 للحمل.

االدح .الثمل :ااالعتامداعىلاقويفااألط معا امعدفةابداعةاااامل ح 

 :ممامة مطالمه وفيه

 ، ومرشوعيتأا.معيفة بياءة اليحماملقصود ب املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 .املقصود بمعيفة بياءة اليحم املسألة األوىل:

 .مرشوعية معيفة بياءة اليحم املسألة الثانية:

 . معيفة بياءة اليحم طيق :الثميناملطلبا

 :مسألتان وفيه

 عند الفقأاء. معيفة بياءة اليحم ىل: طيقاملسألة األو

 عند األطباء. معيفة بياءة اليحم املسألة الثانية:طيق

 حكم اهعتامد ع  قول األطباء يف معيفة بياءة اليحم. :الثمل املطلبا

 :مما  مسائل وفيه

 املسألة األوىل: حكم اهعتامد ع  قول األطباء يف معيفة بياءة اليحم يف مسائل العدة. 
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املســألة الثانيــة: حكــم اهعــتامد عــ  قــول األطبــاء يف معيفــة بــياءة الــيحم يف مســائل 

 اهسترباء لِي  الوطء. 

املســألة الثالثــة: حكــم اهعــتامد عــ  قــول األطبــاء يف معيفــة بــياءة الــيحم يف مســائل 

 اهسترباء لِري غي  الوطء.

 :فيعان اوفيأ

 مســائلء يف معيفــة بــياءة الــيحم يف األطبــا قــولحكــم اهعــتامد عــ  الفـي  األول:  -

 الطماق املعلق ع  احلمل وعدمه.

قبـل إقامـة احلـد األطباء يف معيفة بياءة اليحم  قولحكم اهعتامد ع  الفي  الثاين:  -

 أو القصاص ع  امليأة.

 أربعة مباحث: وفيه

امعوىااإلجهمض,اودوافعيف.اامل ح ااألويف:

 :مطلبان وفيه

 .معنى اإلجأا  املطلبااألويف:

 دوافت اإلجأا .ااملطلباالثمين:

ا شوهمتااجلوف,اوأس مهبم,اواملوقااموهم.ا:الثميناامل ح 

 :ستة مطالمه وفيه

 أنوا  تشوها  اجلنني. :األويفاملطلبا

 .تشوها  اجلننيأسباب  :لثميناملطلباا

 :مسألتان وفيه
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 . تشوها  اجلننيباب الورامية لاملسألة األوىل: األس

 .تشوها  اجلننياملسألة الثانية: األسباب اخلارجية ل

 .تشوها  اجلننيوقت حدو   :الثمل املطلبا

 .تشوها  اجلننيطيق معيفة :االدابعاملطلبا

 مصري األجنة املشوهة. :اخلممساملطلبا

 .تشوها  اجلننياملوقف من  :السمدساملطلبا

 :سائلمما  م وفيه

 . تشوه اجلننياملسألة األوىل: منت األسباب املؤدية ل

 املسألة الثانية: حماولة عما  تشوها  اجلنني.

 املسألة الثالثة: إجأا  اجلنني املشوه.

 الثمل :احك الجهمضااجلوفااملشوه.امل ح ا

 :ممامة مطالمه وفيه

 وقت نفخ اليوح يف اجلنني. املطلبااألويف:

 إلجأا  بشكل عام.حكم اا:الثميناملطلبا

 :مسألتان وفيه

 قبل نفخ اليوح.  حكم إجأا  اجلنني املسألة األوىل:

 بعد نفخ اليوح. حكم إجأا  اجلنني املسألة الثانية:

 حكم إجأا  اجلنني املشوه. الثمل :املطلبا

 :مسألتان وفيه

 الذ  يمكن أن يعيش.  حكم إجأا  اجلنني املشوه املسألة األوىل:

 الذ  ه يمكن أن يعيش. حكم إجأا  اجلنني املشوه ية:املسألة الثان
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 الدابع:ا دكالنعمشااخلديجاصغ االو ن.اامل ح ا

 :ممامة مطالمه وفيه

 املياد باخلديغ صِري الو(ن.  املطلبااألويف:

 :مسألتان وفيه

 املسألة األوىل: املقصود باخلديغ.

 املسألة الثانية: الو(ن الذ  يرت  معه إنعاا اخلديغ.

 وإجأا  اجلنني املشوه.  الو(ن إنعاا اخلديغ صِريالعماقة بني تي  ا:الثمينطلباامل

 حكم تي  إنعاا اخلديغ صِري الو(ن. :الثمل املطلبا

 .تائغ البحث، والتوصيا أبي( نوتشمل 

 فأـيس األعـمام،، وفأـيس اآلمـار، وفأـيس األحاديـثو فأـيس اآليـا ،: وتشمل

 .فأيس املوووعا ، وفأيس املصادر واملياجتقأية، ووفأيس القواعد الف

وأخريا فإين أُكي اهلل سبحانه وتعاىل، وأمني عليه بام هو أهله ع  توفيقه إيـا  لطلـمه 

بـن  أأ  العلوم وهو العلم الرشعي، وع  ما يرس من اهلتحـاق بجامعـة اإلمـام حممـد

  تاب اهلل وسنة رسـولهسعود اإلسمامية، حيث العلم الرشعي األصيل املنبثق عن ك

 ع  هد  سلفنا الصالح ؛ فلله احلمد واملنة.

مم إن من متام ُـكي اهلل عـز وجـل أن أتقـدم يف هـذا املقـام بالشـكي اجلزيـل، والتقـديي 

 واهحرتام إىل كل من:
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الَذين مـا فت ـا يبـذهن  -أقي اهلل أعينأام بنعمه، وأسبغ عليأام جزيل كيمه  - والدي ام 0

ي  من أجل أن يصما يب إىل هذه الدرجة العلمية، فلأام، وألهل بيتـي الـذين كل غال ونف

، هلـم مجيعـًا منـي كـييم التحايـا وجزيـل  عاَنوا وأعان وا، وألخوايت الطبيبـا  المائـي أعـنى

 العيفان.

أستاا الدراسا  ) الصملحبناصملحاحم دابناأمحدااألستاا الدكتور:  ُيخنام فضيلة 0

وعضـو املجلـ  العلمـي يـا، كـة العيبيـة السـعودية ومعاهـدها العلالعليا بجامعـا  اململ

ــن ســعود اإلســمامية بالييــا  ــامء ، بجامعــة اإلمــام حممــد ب وعضــو اهحتــاد العــاملي لعل

واملشـار  يف مـؤمتيا  ، يف األ(هـي الرشـيف وعضو جممت البحو  اإلسـمامية، املسلمني

باإلأافـه عـ  هـذه اليسـالة، عـ  تفضـله  ماملجل  األع  للشؤون اإلسمامية بالقـاهية

كـان هلـا التـي علميـة الدقـة وع  ما وجدته منه من اخللق اليفيت، واحلـيص واملتابعـة، وال

ــالغ يف اجلانــمه العلمــي واملنأجــي، فجــزاه اهلل خــري اجلــزاء وأعظــم لــه األجــي  ،األمــي الب

 وبار  يف عميه وعلمه وعمله وجأوده.  والثواب،

استشـار  ) حم اداحم ادالباداهي الليالتاا الـدكتور: م سعادة املرشـ  الطبـي األسـ4

واألستاا بكليـة الطـمه بجامعـة  أميا  النساء والتوليد بمستشفى قوى األمن بالييا ،

 ،وتواوــعه اجلــم، وأدبــه اليفيــتعــ  خلقــه الكــييم،  بجمأوريــة مرصــ العيبيــةم املنوفيــة

 خريا، وأعظم له األجي فجزاه اهلل ،و(ادته حسنا به ومياجعته العلمية للبحث التي ارتقت

 والثواب.

أصحاب الفضيلة أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكيموا باملوافقة عـ  قـياءة اليسـالة م 3

ومناقشتأا، مم أفادوين بمماحظاهتم القيمة، فـما حـيمأم اهلل األجـي والثـواب، وهـم كـلى 

 من: 
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 فقه بالكليةم)األستاا بقسم ال فتحيابناعثامناالفقيفضيلة األستاا الدكتور: * 

 )األستاا بكلية امللك فأد األمنيةم. حم دابناحييىاالوجي يفضيلة األستاا الدكتور: * 

 )األستاا بجامعة القصيمم. ع داالكدي ابنايوساااخلرضفضيلة األستاا الدكتور: * 

م القائمني ع  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية، وأخص منأم القائمني عـ  5

، كـام -هذا الرصح العلمي الشامخ الذ  ترشفت بالدراسة فيـه  -ة بالييا  كلية الرشيع

ممثلـة يف فضـيلة وكالـة الكليـة للدراسـا  العليـا و أخص بالشـكي قسـم الفقـه يف الكليـة،

)وكيـل كليـة الرشـيعة للدراسـا  العليـا صاملحاباناع اداالعزيازاالغليقاةاالشيخ الـدكتور 

األجي والثواب ع  ما يقومـون بـه مـن  للجميتسائما املوىل عز وجل والبحث العلميم، 

 خدمة للعلم وأهله وطمابه.

وإن اهلل ه يضـيت أجـي فـما حـيمأم اهلل األجـي، كل من قـدم يل عونـا أو فائـدة، إىل م 6

، واأل  سااعدابااناع ااداالعزياازاالشااويد وأخــص مــنأم األ  الشــيخ الــدكتور  ،املحســنني

من مياجـت البحـث، ه  بالعديدْين أعاناين ، الذَ حسفابنايوسااالع يديلالشيخ الدكتور 

 حيمأام اهلل األجي والثواب.

لوجهايفااوأناجيعلايفالملصام ااهاالدساملة,واهللاأسأيفاأناأكوناقداوفقتافياماكت اتا اهاذ

وصاىلاا,لنيفاويلاذلكاوالقامدراعليايف,اواهللاأعلا وأنايوفعويابيفاوللواينااملسل ف,ااالكدي ,

ا,اواحل داهللارباالعمملف.,اوعىلاآليفاوصح يفاأمجعفعىلان يوماحم دوسل اوبمركااهللا

اكت يف

dr.almdhgi@gmail.com 
*  *  *  *
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 متهيد

يف بيان املراد بالنوازل يف اإلجناب 

 وأهمية االجتهاد يف بيان أحكامها
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 :وفيه مطلبان

  :يف اللغة النازلة

وهً وَمنْزِ  ْهي َتنِْزل  اسم فاعل من َنَزَل َينِْزل  ن ز  ديدة  من ُدائد الدَّ ، وهي: الشى هً: إاا َحلَّ

ــالَقْوم ــواِ(ل ،(1)ب أــا: ن ومجع 
ــه (2) ــاء قــول ، ومن ــت يف  -رمحأــم اهلل  -الفقأ أن اإلمــام يقن

                         
 -هــ  0320 - 0ط -بـريو   -دار صـادر  -د بن مكـيم بـن منظـور لسان العيب ـ حمم انظي:م 0)

ــاميائي  ــياهيم الس ــي، د/اب ــد  املخزوم ــادة )ن ( لم،  -حتقيق:د/مأ ــيط م ــاموس املح  –الق

 -م  0280هــ/ 0320 - 0ط -لبنـان  -املكتبـة العلميـة  -أبـاد   بـن يعقـوب الفـريو( حممد

 –املصـباح املنـري مـادة )ن ( لم،  -ون فصـل النـ -كتـاب الـمام  -حتقيق: حممد بشـري األدلبـي 

حتقيــق: عــيل حممــد  -هـــ 0422 - 0ط -بــريو   -املكتبــة العلميــة  -بــن عــيل الفيــومي  أمحــد

 – تــار الصــحاح مــادة )ن ( لم،  –كتــاب النــون  -البجــاو ، وحممــد أبــو الفضــل إبــياهيم 

حتقيـق:  - 0225 /هــ 0305 -بـريو   -مكتبـة لبنـان نـاأون  -بن أيب بكـي الـيا(   حممد

 -دار اجليـل  -أمحـد بـن فـارس بـن (كييـا  -اللِـة يف قـاي  امل مـادة )ن ( لم، - حممود خاطي

 -العـني مـادة )ن ( لم،  -حتقيق: عبد السمام حممد هـارون  -م  0222هـ / 0302 -بريو  

حتقيق: د/مأد  املخزومي، د/  -هـ  0320 - 0ط -دار اهلمال  -اخلليل بن أمحد الفياهيد  

 -حممـد بـن أمحـد األ(هـي   -هتذيمه اللِة م، 5/465) -مادة )ن ( لم  - بياهيم الساميائيإ

 م         04/00)-مادة )ن ( لم  -الدار املرصية للتأليف والرتمجة 

 م انظي: لسان العيب، العني، هتذيمه اللِة مجيعأم مادة )ن ( لم.0)

-41- 
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  :(4()3)ومنه قول أيب الطيمه املتنبي ، وهو قليل،(2)مت ع  نا(ه جت، وقد (1)النوا(ل

                         
بـن عبـد الواحـد اإلسـكندر  السـيوار املعـيو  بـابن كامل الدين حممـد  -فتح القديي م انظي مثمًا: 0)

ُـم  -هنايـة املحتـا  إىل أح ألفـاظ املنأـا  م، 0/340) - لبنـان -بريو   -دار الفكي  -اهل امم 

 هــ/ 0323-لبنـان -بـريو   -دار الفكـي  -الدين حممد بن أمحد اليميل الشأري بالشافعي الصـِري 

دار إحيـاء  -عبـد اهلل بـن أمحـد املعـيو  بـابن قدامـة موفـق الـدين  -املِنـي م، 0/528)-م 0283

م ]وق أاكي املالكية؛ ألهنم 0/038) -م 0285هـ/0325 -0ط-لبنان  -بريو   -الرتا  العييب 

 ه ييون القنو  يف النوا(ل[.       

ــة  -م انظــي: املعجــم الوســيط 0) ــة العيبي ــت اللِ ــامء جمم ــن عل ــة م ــريو   - الفكــيدار  -جلن                 - 0ط -ب

 مادة )ن ( لم.          

هو: أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي الكند  الكويف املعيو  بـاملتنبي، وقيـل هـو م 4)

أمحد بن احلسني بن مية بن عبد اجلبار. الشاعي املشأور، واسطة عقد الدهي يف صـناعة الشـعي. ولـد 

ه وجال يف األقطار، واُتِل بفنون األدب ومأـي فيأـا، هـم، وقدم الشام يف صبا 424بالكوفة سنة )

وكان من املكثيين من نقل اللِة واملطلعني ع  غييبأا وحوُيأا، وه يسأل عن يشء إه واستشأد 

فيه بكمام العيب من النظم والنثي. سمي املتنبي ألنه ادعى النبوة يف بادية الساموة مم تاب من الـك. 

 ، بني ُريا( والعياق وله إحدى ومخسون سنة.هـم 453قتل يف رمضان سنة )

ُم  الـدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب بكـي بـن  -وفيا  األعيان وأنباء أبناء الزمان ]انظي تيمجته يف:  

ُــذرا  الــذهمه يف م؛ 0/002) - حتقيــق: د/ إحســان عبــاس -بــريو   -دار الثقافــة  -خلكــان 

 0ط  -دمشـق  -دار ابـن كثـري  -بـ )ابن العامدم عبد احلي بن أمحد احلنبيل الشأري  -أخبار من اهمه 

يتيمة الدهي يف حماسن م؛ 4/04) -حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، حممود األرناؤوط  -هـ  0326 -

بـريو   -دار الكتمه العلميـة  -أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل الثعالبي  -أهل العرص 

 م[ 0/042) -يق: د.مفيد حممد قمحية حتق -م  0284هـ/ 0324 - 0ط  -لبنان  -

لذكي بيت أيب الطيمه املتنبـي والـك ألين ق أجـد مـن حيـتغ بقولـه يف اللِـة اسـتعمل  وقدااضطدرتم 3)

 =سـنةكلمة )نا(ه م، ولكني أنقل يف هذا املقام كمامًا جيدًا هبن هشام اللخمي األندليسـ املتـو  
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ــيَف دوَن النــاِ(هِ   َ  الَس ــد َعــيَّ  بِــهِ  َق

        

ـــلِ   َي ِِ ـــنَي الـــنَفِ  َوال ـــزَم َب َوظـــاَهَي احلَ
(1)  

 

 

 :أما يف االصطالح

تعييفــًا للنا(لـة يف اهصـطماح، لكــنأم  -رمحأـم اهلل  -فلـم يـذكي الفقأــاء املتقـدمون  

استعملوا كلمة )النا(لةم استعامهً اصطماحيًا يف القضايا الواقعة التي حيتـا  النـاس لبيـان 

 ، ومن نصوصأم الدالة ع  هذا اهستعامل ما ييل:(2)عيحكمأا الرش

                                                          
وأباواالطياباولنا»ي  حجة يف اللِة، ونص كمامه هو: معلقًا ع  من اكي بأن املتنبي لهـم  555)=

تجابيفا االلغةافإنا ابيتيفاهذااحجاةاماناجهاةاألادىلاوذلاكاألناالوامساعواواابمنتقامدا كمناممناالاحيح

 .«شعده,اوكمنا اعرصهامجمعةامنااللغوّيفاوالوحوّيف:اكمبنالملوييف,اوابناجوي,اوري مهم

 -العيبيـة  دارالكتمه -حممد بن أمحد بن هشام األندليس  -يان املدخل إىل تقويم اللسان وتعليم الب] 

   .[04ص  -م  0225هـ/0305 - 0ط  -لبنان  -بريو  

َِِيل: مجـت م 0) َ  الَسيَف: جعله معرتوًا، ويقال: ظاهي بني موبني: إاا لب  أحدمها فوق اآلخي، وال َعيَّ

بينـه وبـني نوائـمه الـدهي فـما تصـل إليـه،  ِغْيَلة، وهي قتل اخلديعة، واملعنى أنه جعل سيفه معرتوـاً 

وحتصن بحزمه كام يتحصن بالدر ، وجعل حزمه كالدر  الواقية له، وقـد لـب  احلـزم فـوق الـدر  

 فجعله بني النف  واهلما .

 -لبنــان  -بــريو   -دار الكتــاب العــييب  -عبــد الــيمحن الربقــوقي  -]انظــي: أح ديــوان املتنبــي  

 [          م4/066) -م  0286هـ / 0325

وجود تعييف للنا(لة هبذا اهصطماح عند العلامء املتقدمني قام بع  الباحثني بووـت  وبس باعد م 0)

 تعييفا  للنا(لة يف اهصطماح تناسمه هذا اهستعامل، ومن هذه التعييفا  ما ييل:

 مسائل وقضايا دينية ودنيوية حتد  للمسلم ويييد أن يعي  حكم اهلل فيأا.  .0

منشورا  اجلمعية املِيبية للتـأليف والرتمجـة  -د. حممد حجي  -: نظيا  يف النوا(ل الفقأية ]انظي 

 [ 00ص  - م0222هـ/0302 - 0ط -والنرش 

 احلواد  والوقائت اليومية التي تنزل بالناس، فيتجأون إىل الفقأاء للبحث عن احللول الرشعية هلا.  .0

 =[ 54ص  -املِيب  -كلية الرشيعة بأكاديي  -لعباد  د. احلسن ا -فقه النوا(ل يف سوس ]انظي:  
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الفقه باألحكام الكلية مـت العلـم بكيفيـة  علم القضاء:»: (1) قال ابن نجيم[ 0]

                                                          
 وقائت حقيقية تنزل بالناس فيتجأون إىل الفقأاء بحثًا عن الفتوى.  .4

د.عبـد اهلل  -]انظي: سبل اهستفادة من النوا(ل "الفتاوى " والعمل الفقأـي يف التطبيقـا  املعـاملة  

رشـة ملجمـت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن ومن بحو  الـدورة احلاديـة ع -الشيخ املحفوظ بن بيه 

 م[ 0/543) -منظمة املؤمتي اإلسمامي 

 املسائل والوقائت التي تستدعي حكاًم أعيًا .  .3

قضـايا طبيـة وـمن دراسـا  فقأيـة يف  -د.عبد النامل أبـو بصـل  -املدخل إىل فقه النوا(ل ]انظي:  

ــاملة  ــت  -مع ــائ  للنرشــ والتو(ي ـــ/0300 - 0ط -األردن  -دار النف م، 0/620) -م  0220ه

دار  -د. مســفي بــن عــيل بــن حممــد القحطــاين  -مــنأغ اســتنباط أحكــام النــوا(ل الفقأيــة املعــاملة 

 [85ص  -م 0224هـ/0303 - 0ط -جدة  -األندل  اخلرضاء للنرش والتو(يت 

 .احلادمة التي حتتا  إىل حكم أعي  .5

 -األردن  -دار النفـائ   -جـي، د. حامـد قنيبـي  د.حممد رواس قلعـه -]انظي: معجم لِة الفقأاء  

د.حممـد  -، املعـامما  املاليـة املعـاملة يف الفقـه اإلسـمامي 350ص  -م 0285هـ/0325 - 0ط

 .[   00ص -م 0226هـ/0306- 0ط -األردن  -دار النفائ   -عثامن ُبري 

فقيه وأصويل حنفي،كان عاملا (ين الدين بن إبياهيم بن حممد الشأري بابن نجيم، من أهل مرص. م هو: 0)

هـم. من تصانيفه: )البحي اليائق يف أح كنز الدقائقم  252حمققا ومكثيا من التصنيف، تويف سنة )

 و)الفوائد الزينيةم يف فقه احلنفية، و )األُباه والنظائيم و )أح املنارم يف األصول.

 الدين بن عبدالقادر التميمي الِـز  املرص تقي  - ]انظي تيمجته يف: الطبقا  السنية يف تياجـم احلنفية 

ـــدالفتاح حممـــد احللـــو - م0284هــــ/0324 - 0ط -الييـــا   -دار اليفـــاعي  - - حتقيـــق: د. عب

ــة -م 4/055) ــد البأي ــية الفوائ ــد البأيــة )بحاُ ــ  الفوائ ــنية ع ــا  الس ــد عبــداحلي  -م التعليق حمم

هبن العامد ُذرا  الذهمه  - 043ص - تصحيح: حممد النعاين -هـ 0403 -أبواحلسنا  اللكنو  

 -م  0225 - 00ط -بــريو   -دار العلــم للممايــني  -خــري الــدين الــزركيل  -م، األعــمام 8/458)

 م[. 3/020) - بريو  - دار إحياء الرتا  العييب -عمي روا كحالة  -م، معجم املؤلفني 4/63)
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  .(1)«الواقعة الووا يفتنزيلأا ع  

أن يقصـد أعلـم  نم لاةفي  ع  العامي إاا نزلت بـه »: (2)قال ابن العييب [ 0]

  .(3)«عن نا(لته ، فيمتثل فيأا فتواهمن يف (مانه وبلده فيسأله 

                         
دار  -ين بـن إبـياهيم )ابـن نجـيمم (يـن الـد -األُباه والنظائي )مت أحأـا غمـز عيـون البصـائيم م 0)

 م.3/035) -م 0285هـ/0325-0ط-لبنان  -بريو   -الكتمه العلمية 

أناختاد الىلاجملاساالعلا اباالالذنايفا ايكاناداما]أياالزوجاة افاإناأرادتا»وجاء يف الفتاوى اهلندية:  

 «.الافلهماأناختد ولافإناوقعتادمانم لةاو وجهماعم اهبماأواجمهلالكويفايسأيفاعمملماالاختد ,اذلك,

            -م  0220هــ/0300 -لبنـان  -بـريو   -دار الفكـي  -مجاعة مـن علـامء اهلنـد  -الفتاوى اهلندية] 

حاُية ابن عابـدين عـ  الـدر املختـار يف أح تنـويي  م،3/428) -فتح القديي .وانظي: م0/430)

دار  -أمني بن عمي املشـأور بـابن عابـدين حممد  -بـ )رد املحتار ع  الدر املختارم  ةاألبصار املعيوف

 [.          م4/036) -م  0220هـ/0300 -لبنان  -بريو   -الكتمه العلمية 

  هو: حممد بن عبداهلل بن حممـد، أبـوبكي بـن العـييب، اإلُـبييل، املـالكي، حمـد ، فقيـه، أصـويل. ولـد سـنة م 0)

 نم، )املحصولم يف األصول، )قانون التأويلم.هـم. من مؤلفاته: )أحكام القيآ 534هـم، و تويف ) 368)

إبـياهيم بـن عـيل بـن فيحـون املـدين  -الـديبا  املـذهمه يف معيفـة أعيـان املـذهمه  ]انظي تيمجتـه يف: 

ُـم  الـدين حممـد بـن  -، سري أعـمام النـبماء 080ص  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -املالكي 

حتقيــق:  -م  0224هـــ /  0304 - 2ط -  بــريو -مؤسســة اليســالة  -أمحــد بــن عــثامن الــذهبي 

           م[.3/030) ُذرا  الذهمهم، 02/042) -ُعيمه األرنؤوط و حممد نعيم العيقسور 

دار الكتـمه  -أبو بكـي حممـد بـن عبـد اهلل األندليسـ املـالكي املعـيو  بـابن العـييب  -أحكام القيآن م 4)

ــو عمــي  -امت بيــان العلــم وفضــله . وانظــي: جــم0/003) - 0ط -لبنــان  -بــريو   -العلميــة  أب

اململكـة العيبيـة  -دار ابـن اجلـو(   -بن عبد اهلل بن حممـد بـن عبـد الـرب النمـي  القيطبـي  يوسف

تبرصــة م، 0/862) -حتقيــق: أيب األُــبال الــزهري   -م 0223هـــ/0303 - 0ط -الســعودية 

هيم بـن عـيل املعـيو  بـابن القايض بيهان الدين إبيا -احلكام يف أصول األقضية ومناهغ األحكام 

، م0/55) -م 0280هــ/0326-0ط -لبنـان  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -فيحون اليعمي  

أبو عبد اهلل حممد بن حممد بـن عبـد الـيمحن اليعينـي املعـيو   -مواهمه اجلليل أح  ترص خليل 

  .م25-6/23) -م  0220هـ/0300 - 4ط -لبنان  -بريو   -دار الفكي  -باحلطاب 
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إه ويف  نم لةفليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل »: (1)قال اإلمام الشافعي [ 4]

  .(2)«كتاب اهلل الدليل  ع  سبيل اهلدى فيأا

فإنـه يسـتفتي مـن  نم لةإاا نزلت باملسلم » :(3)قال ُيخ اإلسمام ابن تيمية [ 3]

ورسوله من أ  مذهمه كان ، وه جيـمه عـ  أحـد مـن املسـلمني  اعتقد أنه يفتيه برش  اهلل

                         
هــم. كـان إمامـًا جمتأـدًا  052هو: أبو عبد اهلل حممد بن إدري  بن العباس الشافعي، ولد بِزة سنة )م 0)

ناملًا للسنة، سيد الفقأاء يف عرصه، صاحمه املذهمه املعيو ، وله مناقمه كثرية، تويف بالقاهية يف 

 هـم.  023سنة )

م، وفيـــا  األعيـــان 0/2ذهمه )م، ُـــذرا  الـــ02/5]انظـــي تيمجتـــه يف: ســـري أعـــمام النـــبماء ) 

دار الكتـاب  -أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصفأاين  -م، حلية األولياء وطبقا  األصفياء 3/064)

أمحـد بـن عـيل أبـو بكـي اخلطيـمه  -م، تاريخ بِـداد 2/64) -هـ  0325 - 3ط  -بريو   -العييب 

           م[.0/56) -بريو   -دار الكتمه العلمية  -البِداد  

حتقيـق: أمحـد  -لبنـان  -بريو   -املكتبة العلمية  -أبو عبد اهلل حممد بن إدري  الشافعي  -اليسالة م 0)

بـريو   -دار املعيفة  -أبو عبد اهلل حممد بن إدري  الشافعي  -األم  وانظي: .02ص  - حممد ُاكي

 .          م406 ،5/404) -م  0222هـ/0302 -لبنان  -

ليم بن تيمية، أبوالعباس، الدمشقي، امللقمه بتقي الدين. ُيخ اإلسمام، بـي  يف هو: أمحد بن عبداحلم 4)

م هـــ. مــن مؤلفاتــه: )أح العمــدةم، )درء 508م هـــ، و تــويف ســنة )660فنــون ُــتى. ولــد ســنة )

تعار  العقل و النقلم، )منأا  السـنة النبويـةم، جممـو  الفتـاوى تعـي  بــ )جممـو  فتـاوى ُـيخ 

 اإلسمامم. 

 -دار إحيـاء الـرتا   -صماح الدين خليل بـن أيبـك الصـفد   -تيمجته يف: الوايف بالوفيا  ]انظي  

م، ُـذرا  5/00) -حتقيـق: أمحـد األرنـاؤوط، تيكـي مصـطفى  -م  0222هـ/ 0302 -بريو  

مكتبـة  -إسامعيل بن عمي الشـأري بــ )ابـن كثـريم  -م، البداية والنأاية 5/055الذهمه هبن العامد )

 .          م[03/045) -م  0266 - 0ط -بريو   -املعار  
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  .(1)«تقليد ُخص بعينه من العلامء يف كل ما يقول

يف دينه ، فإنام يسأل عام  نم لةفكل سائل يف األر  عن »: (2)قال ابن حزم [ 5]

  .(3)«الوم لةحكم اهلل تعاىل به يف هذه 

فأا فقأاء املالكية يف املسائل الواقعة ويدخل يف هذا اهصطماح كتمه )النوا(لم التي أ لى

  .(4)التي نزلت بالناس واحتيغ لبيان حكمأا الرشعي بالفتوى أو فصل القضاء

                         
مجـت: عبـداليمحن بـن  -أمحد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة  -جممو  فتاوى ُيخ اإلسمام أمحد بن تيمية م 0)

 - م0220هــ/0300 - الييـا  -دار عاق الكتمه للطباعـة والنرشـ والتو(يـت  -قاسم وابنه حممد 

أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أيب بكـي بـن أيـوب  -لعـاملنيإعمام املـوقعني عـن رب ام. وانظي: 02/028)

 - م 0220هــ/0300 - 0ط  -لبنان  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -املعيو  بابن قيم اجلو(ية 

 .          م3/068)

هو: عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبوحممد، األندليس. أحد أئمـة املـذهمه الظـاهي ، كـان فقيأـا، م 0)

هــم. مـن مؤلفاتـه: )اإلحكـام يف  356هــم، وتـويف سـنة ) 483مـتكل ام. ولـد سـنة )حمدما، أصوليا، 

 أصول األحكامم، )املح م، )الفصل يف امللل واألهواء والنحلم.

ــان )  ــا  األعي ــه يف: وفي ــذهمه )4/405]انظــي تيمجت ــمام 4/022م، ُــذرا  ال ــزركيل        لم، األع    ل

 .          م[3/053)

 - لبنــان -بــريو   -دار الفكــي  -بــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهي  أ -امل َحــ َّ م 4)

 م.          340 ،8/302)وانظي  م.0/86)

هــم، و)نـوا(ل ابـن رُـدم  032: )نوا(ل سحنونم لعبد السمام سحنون القريواين ) : مثلاكتمبم 3)

م بن أمحد القريواين الـرب(يل ) : هـم، و )نوا(ل الرب(يلم أليب القاس 502ملحمد بن رُد اجلد ) : 

  هـم. 833

نظيا  يف النوا(ل الفقأية ملحمـد حجـي ، 64ص  -فقه النوا(ل يف سوس للحسن العباد  ]انظي:  

 م.[         0/630) -املدخل إىل فقه النوا(ل لعبد النامل أبو بصل م، 33، 46، 05ص ) -
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والعماقة بني هذا اهستعامل اإلصـطماحي للنا(لـة واملعنـى اللِـو  هلـا هـو معنـى 

احللول والوقو ؛ إا النوا(ل ع  هذا اهصـطماح ليسـت افرتاوـا  نظييـة، بـل هـي 

ل املســائل احليــة الواقعــة التــي يعيشــأا النــاس، فناســمه الــك اســتخدام مصــطلح متثــ

)النا(لةم للدهلة ع  معنى الوقو  الـذ  تـدل عليـه كلمـة )النا(لـةم بأصـل ووـعأا 

النون والزاء والمام كلمة صحيحة تدل ع  »: (2) ، كام قال ابن فارس(1)اللِو 

 .(3)«هبوط يشء ووقوعه

 تشمل مجيت احلواد  التـي حتتـا  لفتـوى أو اجتأـاد ليتبـني حاهصطماوالنوا(ل هبذا 

اجتأادية أم منصوصًا عـ   جديدة، محكمأا الرشعي: سواء كانت هذه احلواد  قديمة أ

 .(4)حكمأا، سبق للفقأاء املتقدمني فيأا اجتأاد أم ه

ي أما يف عرصنا احلارض فقد اصطلح ع  إطماق )النوا(لم ع  القضـايا املسـتجدة التـ

                         
 -دورة احلاديــة عرشــة ملجمــت الفقــه اإلســمامي الــ -ســبل اهســتفادة مــن النــوا(ل هبــن بيــه م انظــي: 0)

 .          54ص  -م، فقه النوا(ل يف سوس 0/544)

أصـله مـن قـزوين، .هــم 402)سنة  ولدهو أمحد بن فارس بن (كييا القزويني اليا( ، أبو احلسني، م 0)

ومـن  ألدب،مـن أئمـة اللِـة وا .هــم 425)مم انتقل إىل الي  فتويف فيأـا سـنة  وأقام مدة يف مهذان،

 وغريها. ، ومتام الفصيح ،والفصيح واملجمل، تصانيفه: معجم مقايي  اللِة،

 - جـمال الـدين عبـد الـيمحن السـيوطي - بِية الوعاة يف طبقا  اللِويني والنحاة :انظي تيمجته يف] 

ــق: -بــريو   -املكتبــة العرصــية  ــان م، 0/450) - حممــد أبــو الفضــل إبــياهيم حتقي وفيــا  األعي

 [.م0/024) زركيللل األعمامم، 0/008)

 م.5/305)اللِة يف قاي  م امل4)

           م.0/623) -عبد النامل أبو بصل لاملدخل إىل فقه النوا(ل م انظي: 3)
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للمـح معنـى الشـدة ملـا يعانيـه الفقيـه يف ؛ والـك (1)لي  للفقأـاء املتقـدمني فيأـا اجتأـاد 

، وألهنـا تكـون بمعنـى األمـي اخلطـمه العظـيم الشـديد (2)من جأة استخيا  حكم النا(لة

 . (3)الذ  ينزل بالناس فيحتاجون ليفعه عنأم ببيان احلكم الرشعي من جأة أخيى

 عـ  مالنوا(لملصطلح )الواقعا  واحلنفية هصطماحي إطماق واألصل يف هذا اهستعامل ا

 (4)أصـحاب أيب يوسـفمـن املجتأـدون املتـأخيون  أحكامأـا اسـتنبطو عنأـاس ل التي سائل امل

                         
د. وهبـة مصـطفى  -والعمل الفقأي يف التطبيقـا  املعـاملة  "الفتاوى"سبل اهستفادة من النوا(ل انظي: م 0)

احلادية عرشة ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسـمامي ومن بحو  الدورة  -الزحييل 

خليـل  -والعمـل الفقأـي يف التطبيقـا  املعـاملة  "الفتـاوى"سبل اهستفادة من النـوا(ل م، 0/460) -

ومن بحو  الدورة احلادية عرشة ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عـن منظمـة املـؤمتي  -حميي الدين املي  

 -مكتبــة العبيكــان  -صــالح بــن عبــد اهلل بــن محيــد  -اجلــامت يف فقــه النــوا(ل م، 0/300) -مي اإلســما

ــا   ـــ/0306 - 0ط -اليي ــوا(ل ، 6ص  -م 0225ه ــه الن ــدخل إىل فق ــو بصــل لامل ــامل أب ــد الن  -عب

 .88ص  -سفي القحطاين ملمنأغ استنباط أحكام النوا(ل الفقأية املعاملة  م،0/624)

 -الــدورة احلاديــة عرشــة ملجمــت الفقــه اإلســمامي  -بــن بيــه هتفادة مــن النــوا(ل ســبل اهســم انظــي: 0)

 .م0/543)

 .          م0/623) -عبد النامل أبو بصل لفقه النوا(ل  م انظي:4)

نَْي  األنصـار . صـاحمه أيب حنيفـة، ومـن كبـار تماميـذه،  م هو:3) يعقوب بن إبياهيم بن حبيمه بن خ 

اة، ويل القضاء للأارون واملأد  واليُـيد وإليـه ميجـت الفضـل يف وهو أول من لقمه بقايض القض

هــم. مـن 080هـم، وتويف يف بِـداد سـنة )004نرش مذهمه أيب حنيفة يف أقطار األر  . ولد سنة )

 مؤلفاته: )اخليا م، )األمايلم، )أدب القايضم.

دار  -بن قطلوبِا احلنفـي أبو العدل قاسم  -]انظي تيمجته يف: تا  الرتاجم يف من صنىف من احلنفية  

ــأمون للــرتا   ــياهيم صــالح  -م 0220هـــ / 0300 - 0ط -دمشــق  -امل ــق: إب ، 080ص  -حتقي

حمي الدين أبو حممد عبد القادر بن حممد القييش احلنفى املرص   -اجلواهي املضيىة يف طبقا  احلنفية 

ــه  - ــمه خان ــد كت ــري حمم ــداد )002ص  -كياتيشــ  -م ــاريخ بِ ــ03/030، ت ا  األعيــان م، وفي

 .          م.[0/028م، ُذرا  الذهمه )02/082م، البداية والنأاية )6/458)
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فيأـا روايـة عـن أهـل التـي ه يوجـد و ،ومـن بعـدهم -رمحأـام اهلل  - (1)بن احلسن وحممد

  .(2)املتقدمني املذهمه

 أو )النوا(لم بناء ع  هذا اهصطماح ما ييل: -ومن تعييفا  )النا(لةم 

  .(3)احلمدثةوااملسمةلااملستجدةالوقمةعاو ا1]

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

                         
حممد بن احلسن بن فيقد، أبو عبد اهلل، الشيباين، صاحمه أيب حنيفة، وناأ فقأـه. كـان عاملـًا يف  م هو:0)

ويف سـنة هــم، وتـ 040الفقه وعلوم العيبية، وهه اليُيد قضاء اليقة مم الـي . ولـد بواسـط سـنة )

هـــم. لــه مؤلفــا  كثــرية، ومــن مؤلفاتــه: )املبســوطم، )اجلــامت الصــِريم، )اجلــامت الكبــريم،  082)

 )الزيادا م، )السري الصِريم، )السري الكبريم.

تصـحيح:  -هــ 0403 -حممـد عبـداحلي أبـو احلسـنا  اللكنـو   -]انظي تيمجته يف: الفوائد البأية   

ــاين  ــد النع ــا  الــرتاج064ص  -حمم ــداد )085م ص، ت ــاريخ بِ ــا  األعيــان 0/050، ت م، وفي

           م.[0/400م، ُذرا  الذهمه )3/083)

جممو  النـوا(ل هـم، و كتاب )454: )النوا(ل من الفتاوىم أليب الليث السميقند  ) :مثلاكتمبم 0)

هـــم، وكتــاب: ) تــارا   552) : يف حــدود محــد بــن موســى الكيشــ أل واحلــواد  والواقعــا م

 .هـم 524لم لعيل امليغيناين ) : النوا(

 -عقـود رسـم املفتـي )وـمن جمموعـة رسـائل ابـن عابـدينم م، 0/62]انظي: حاُية ابن عابدين ) 

م، 0/05) -لبنـان  -بـريو   -دار إحياء الرتا  العييب  -حممد أمني بن عمي املشأور بابن عابدين 

لقسـطنطيني اليومـي احلنفـي مصـطفى بـن عبـداهلل ا -كشف الظنون عـن أسـامي الكتـمه والفنـون 

، م0/0626) - م0220هـــ/0304-بــريو   -دار الكتــمه العلميــة  -املعــيو  بـــحاجي خليفــة 

نظـيا  يف النـوا(ل الفقأيـة م، 630، 0/632) -د.عبد النامل أبو بصل  -املدخل إىل فقه النوا(ل 

رشـة ملجمـت الفقـه الدورة احلادية ع -بن بيه هسبل اهستفادة من النوا(ل ، 40ص  - حمد حجيمل

 .[م0/544) -اإلسمامي 

ــوا(ل  م انظــي:4) ــد اهلل أبــو (يــد  -فقــه الن ــان  -بــريو   -مؤسســة اليســالة  -بكــي بــن عب  - 0ط -لبن

 )احلاُيةم.           2ص  -م  0220هـ/ 0304
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أنه غري جامت: إا ه يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعأا من قبل، لكـن جـد فيأـا )أم 

 ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة، مثل: اإلجأا .

أنه غري مانت: إا يدخل فيه الوقـائت املسـتجدة التـي ه يتعلـق هبـا حكـم أعـي، )بم 

كتسـمية بعـ   -مثل: األمور العادية، أو األحدا  الكونية، أو املسائل اللِوية املعاملة 

 .-املخرتعا  احلديثة 

ام أن فيه ألفاظًا (ائدة ه حاجة هلا: فلفظ )الوقائتم يِني عـن لفـظ )املسـائلم، كـ)جـم 

 يِني عن لفظ )احلادمةم؛ إا الوقائت ه تكون مسائل افرتاوية. 

 .(1) ا عدفا االسمبقابملشكلاالذياحدثتافييفااآلنواقعةاأواحمدثةامستجدة,ا ا2]

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

ق تعـي  يف السـابق أنه غـري جـامت: والـك ألنـه وصـف احلادمـة املسـتجدة بأهنـا ))أم 

م، وهذا يمكن أن يفأم منـه أن النا(لـة ه بـد أن تكـون قـد آلنبالشكل الذ  حدمت فيه ا

عيفــت يف الســابق لكــن طــيأ عليأــا بعــ  التِيــري، وعليــه فــما يكــون التعييــف ُــاممًا 

 مثل: التلقيح الصناعي. ،للحواد  التي ق تعي  يف السابق أصماً 

 أعي. أنه غري مانت: إا يدخل فيه الوقائت املستجدة التي ه يتعلق هبا حكم)بم 

 أن فيه ألفاظًا (ائدة ه حاجة هلا: فلفظ )واقعةم يِني عن لفظ )حادمةم)جـم 

و عقااداابساا با وسااعااألعاااميفا-ااملساامةلاأوااملسااتجداتاالطمرةااةاعااىلااملجت ااع ا3]

  .(2)اجتهمدافقهياسمبقايوط قاعليهما,اوالتياالايوجدانصا رشيعيام مرشاأو-ااملعممالت

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

                         
 م 0/624) -عبد النامل أبو بصل لاملدخل إىل فقه النوا(ل  م انظي:0)

-الدورة احلادية عرشة ملجمـت الفقـه اإلسـمامي  -وهبة الزحييل لالنوا(ل  سبل اهستفادة منم انظي: 0)

 .          م0/460)
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أنه غري جامت: إا ه يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعأا مـن قبـل، لكـن جـد  )أم

فيأا ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة، كام إن التعييـف 

حرص النا(لة يف جمال املعامما ، يف حني أهنا يمكن أن تكون يف  تلف أبواب الفقـه، 

كي يف التعييف، بل هذا باإلوافة إىل أن أسباب حدو  الن وا(ل لي  قاملًا ع  ما ا 

ةهنا  أسباب أخيى وع  رأسأا: التطور العلمـي اهلائـل يف جمـال الصـناعة وتِ  ْقنِيَـّ
(1) 

 املعلوما . 

                         
لًِة: مصدر صناعي من )الت ْقنم أو )التَِّقنم وهـو اليجـل احلـااق املـتقن، فيقـال )تِْقنِيَّـةم عـ   التقويةم 0)

)َتْقنَِيــةم، أو )تِْقنَِيــةم، أو )تَِقنِيَّــةم كــام يقــول و(ن )ِعْلِميَّــةم، أو )َتَقنِيَّــةم عــ  و(ن )َأَدبِيَّــةم، وه يقــال 

البع ، ومنت الشيخ الدكتور: بكي بن عبد اهلل أبو (يد يف بحثه )املواوعة يف اهصطماحم من كتابـه 

أن يقال: )َتَقنِيَّةم ع  و(ن )َأَدبِيَّةم، وجعلـه مـن اخلطـأ اللِـو ، لكـن ه  022ص  - )فقه النوا(لم

صــحيح؛ والــك ألن املصــدر الصــناعي مــن )َتِقــنم هــو )َتَقنِيَّــةم،  الشــيخ  يبــدو أن مــا اكــيه

 يف اخلماصة: ويتضح هذا بمعيفة ما اكيه علامء اللِة يف باب النسمه، يقول ابن مالك 

اَوأويِفاَذااالَقلاااااااااِباانِفَتمحااااااااام ,اَوَفِعااااااااالاااا

ااااا

اااا

اماافاااااااااااَتحاَوفِِعااااااااااالا  اَعياااااااااااوَهح ِعااااااااااالا اَوفح

ا

 

ه إاا كان مماميىـا مكسـور العـني وجـمه فـتح عينـه، سـواء كـان مفتـوح الفـاء أو يعني أن املنسوب إلي 

َئيلم، ويف إِبِل: )إَِبيلم. ئِل: )د  م، ويف د   مكسورها أو مضمومأا: فتقول يف َنِمي : )َنَمِي ى

م، واملصدر الصناعي )َتَقنِيَّةم، واهلل أعلم.   وعليه يكون النسمه إىل َتِقن: )َتَقنِيى

 –بـاب النـون  -القـاموس املحـيط للفريو(أبـاد  ، )  ق نم مـادة  - لعـيب هبـن منظـور]انظي: لسان ا 

)  ق نم، معجم مقـايي  اللِـة هبـن فـارس مـادة )  ق نم، أح ابـن عقيـل عـ  مادة  -فصل التاء 

 حتقيـق: -بـريو   -دار إحيـاء الـرتا  العـييب  -هباء الدين عبد اهلل بـن عقيـل اهلمـداين  -ألفية ابن مالك 

م، أح األُـموين عـ  ألفيـة ابـن مالـك )مـت حاُـية الصـبان 0/323) -حممد حميي الدين عبد احلميد 

 -مرصـ  -القـاهية  -عيسـى البـايب احللبـي  -دار إحياء الكتمه العيبية  -عيل بن حممد األُموين  -عليهم 

ن أيب بكـي بـن جـمال الـدين أبـو الفضـل عبـداليمحن بـ -م، مهت اهلوامت يف أح مجت اجلوامـت 3/080)

 .م[4/320) -حتقيق: عبد احلميد هنداو   -مرص  -املكتبة التوفيقية  -حممد السيوطي 
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أنه إىل التوصيف أقيب منه إىل التعييف: والـك ألن التعـاريف ينبِـي أن تتىسـم )بم 

ييف؛ إا احتوى ع  ألفاظ (ائدة ه حاجة باهختصار والرتكيز، وهذا مما افتقي له هذا التع

هلا، ولو قيل بدل هذا التعييف الطويل )املستجدا  التي ه نص فيأا وه اجتأـادم لكـان 

  املؤدى واحدًا.

  .(1)املسمةلاوالقضميماالتياجدتاوظهدتا اعرصنمااحلمرض ا4]

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

لتي سبق وقوعأا من قبل، لكـن جـد فيأـا إا ه يدخل فيه القضايا ا أنه غري جامت:)أم 

 .ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة

 .الوقائت املستجدة التي ه يتعلق هبا حكم أعيفيه إا يدخل  أنه غري مانت:)بم 

أن فيه ألفاظًا (ائدة ه حاجة هلا: فلفظ )القضايام يِني عن لفظ )املسائلم، ولفظ )جـم 

  ي عن لفظ )ظأي م.)جد م يِن

  .(2)مسألةاأواقضيةامستجدة,اوقعتابفاالومس,اوليسافيهمانصا رشيعيالمص ا5]

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

إا ه يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعأا من قبل، لكـن جـد فيأـا  أنه غري جامت:)أم 

 .ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة

مانت: إا يدخل فيه القضايا املستجدة التي اجتأد فيأا الفقأـاء السـابقون أنه غري )بم 

 ع  سبيل اهفرتا .

                         
 -أ.د.عيل حمي الدين القيه داغـي، أ.د. عـيل يوسـف املحمـد   -م انظي: فقه القضايا الطبية املعاملة 0)

 .25ص -م 0225هـ/0306 - 0ط -دار البشائي اإلسمامية 

ــاظ0) ــي: معجــم األلف ــه محــاد  -اهقتصــادية  م انظ ــي اإلســمامي  -د.نزي ــاملي للفك ــد الع  - 4ط -املعأ

 .435ص  -م 0225هـ/0305
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 أن فيه ألفاظًا (ائدة ه حاجة هلا: فلفظ )قضيةم يِني عن لفظ )مسألةم. )جـم 

 (1) .ممااستدعىاحكام ارشعيم امناالوقمةعااملستجدة ا6]

 ويؤخذ ع  هذا التعييف:

ه يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعأا من قبل، لكـن جـد فيأـا أنه غري جامت: إا )أم 

 ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة.

أنه غري مانت: إا يدخل فيه القضايا املستجدة التي اجتأد فيأا الفقأـاء السـابقون )بم 

 ع  سبيل اهفرتا .

  .(2)تهمداالوقمةعااجلديدةاالتيا ايس قافيهمانصاأوااج ا7]

 :وهذا التعييف من أجود التعاريف، لكن يؤخذ عليه

إا ه يدخل فيه القضايا التي سبق وقوعأا من قبل، لكن جـد فيأـا مـا بأنه غري جامت؛  

 .يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتى صار  كأهنا نا(لة جديدة

أواأوااا,,جدةجدةاملساتاملساتااالواقعاةالواقعاةوالتعييف الذ  أختاره للنا(لة وأحسمه أنه جـامت مـانت أهنـا: )

بيامنابيامنالىلااالجتهامدا الىلااالجتهامدا االتيا ا عدفا االسمبقابملشكلاالذياحدثتافييفااآلن,اوالتياحتتام االتيا ا عدفا االسمبقابملشكلاالذياحدثتافييفااآلن,اوالتياحتتام ا

 م.حك هماالرشعيحك هماالرشعي

 م: جن  يدخل به كل ما يقت للناس من قضايا.الواقعة)

 م: قيد يف التعييف، خيي  به الوقائت القديمة التي سبق فيأا نص أو اجتأاد.املستجدة)

                         
 0ط -الـدمام  -دار ابن اجلو(  للنرشـ والتو(يـت  -د.حممد بن حسني اجليزاين  -فقه النوا(ل  م انظي:0)

 م.0/53) -م  0225هـ / 0306 -

 .22ص  -سفي القحطاين ملعاملة منأغ استنباط أحكام النوا(ل الفقأية املم انظي: 0)
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م: قيد آخي يف التعييف، يدخل  عدفا االسمبقابملشكلاالذياحدثتافييفااآلناالتيا )

القضايا التي سبق وقوعأا من قبل، لكن جد فيأا ما يستدعي مزيد دراسة وتأمل حتـى به 

 صار  كأهنا نا(لة جديدة.

م: قيد خيي  بـه القضـايا املسـتجدة التـي اجتأـد فيأـا الفقأـاء التياحتتم الىلااالجتهمد)

 قون ع  سبيل اهفرتا .الساب

الوقـائت املسـتجدة التـي ه يتعلـق هبـا حكـم م: قيـد خيـي  بـه  ابيمناحك هماالرشعي)

 .أعي

 وبناء ع  ما تقدم يمكننا أن نقول بأن النا(لة يف اهصطماح هلا إطماقان:

املسائل الواقعة التي حتتـا  لبيـان حكمأـا  وتعيى  فيه النوا(ل بأهنا: اإلطالقاالعم :* 

 .الرشعي

الواقعــة املســتجدة، أو التــي ق تعــي  يف وتعــيى  فيــه النــوا(ل بأهنــا:  اإلطااالقااخلاامص:* 

   .السابق بالشكل الذ  حدمت فيه اآلن، والتي حتتا  إىل اهجتأاد يف بيان حكمأا الرشعي

واإلطماق الثاين هو املياد عند اإلطماق يف عرصنا احلارض؛ حيث صـار حقيقـة عيفيـة 

 ، وهو املياد بالنوا(ل يف بحثي هذا.ع  النوا(ل

نِْجـمهفأـو َأنَجـمَه اليجـل  واملـيَأة  مصدر للفعل أنجمه، يقال:  اإلنجاب لِة هـي ، وم 

نِْجبة   وِمنْجاب  إاا ولدا ولدًا َنِجيبًا َأ  َكِييامً  ،م 
(1).  

                         
مـادة )ن   بم،  - فـارسهبن املقاي  يف اللِة مادة )ن   بم،  -منظور هبن  انظي: لسان العيبم 0)

 -كتـاب النـون  -لفيـومي لم، املصـباح املنـري 5/465) -مـادة )ن   بم  -لخليل بن أمحـد لالعني 

دار إحيـاء -يتىضـ بـن حممـد الزبيـد  حممد م-تا  العيوس من جواهي القاموس مادة )ن   بم ، 

 مادة )ن   بم. - بريو -الرتا  العييب 
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رمحأـم  -ق أجد الفقأـاء  واإلنجاب هبذا املعنى اللِو  ه يتعلق به حكم أعي؛ لذا

يســـتعملون هـــذه الكلمـــة يف كتـــبأم، أمـــا أصـــحاب كتـــمه الطبقـــا  والـــرتاجم  -اهلل 

 . (1)فيستعملوهنا كثريًا بام يتفق ومعناها اللِو 

لكنى اإلنجاب يف اصطماح أهل العرص صار اا مدلول أوست من مدلولـه اللِـو ؛ إا 

يف  -ن أ  وصـف يف هـذه الذريـةبِـ  النظـي عـ -يطلقونه ع  حصـول الذريـة مطلقـًا 

 .(2)عملية تبدأ بالتلقيح ميورًا باحلمل وانتأاء بالوهدة 

وهذا اهصطماح املعامل لو قارنىاه باملعنى اللِو  ألمكننا أن نقول أنه استعامل جما(  

 .(4)، وهذا له نظائي يف اللِة(3)ول إليهؤسمية اليشء بام يمن من باب ت

                         
 م.          053، 5/55م انظي مثمًا: ُذرا  الذهمه )0)

، 0/422الـدورا : الثانيـة ) -انظي مثماً: جملة جممت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسـمامي م 0)

م، 654 ،545، 326، 366، 358، 422، 456، 435، 404، 062، 0/003م، اخلامســـــــــــة )300

ـــة ) ـــة )0252، 0580، 4/0508السادس ـــعة )4/48م، الثامن ـــاأة )3/06م، التاس ، 4/052م، الع

، بنــو  036ص  -فقــه النــوا(ل للشــيخ بكــي أبــو (يــد  م،3/500م، الثانيــة عرشــة )053، 080، 055

 - نباطيد. عطا عبـد العـاطي السـ -وعي النطف واألجنة دراسة مقارنة يف الفقه اإلسمامي والقانون الو

    .        45ص -م 0220هـ/0300 - 0ط -القاهية  -دار النأضة العيبية للطباعة والنرش والتو(يت 

 .          45ص - عطا الستناطيلبنو  النطف واألجنة م انظي: 4)

﴿:  - حكايـة عـن صـاحمه يوسـف -كـام يف قولـه تعـاىل  اخلمي عـ  العنـمه كإطالقوذلكاام3)   

   ﴾  /[.46]يوسف 

)اخلطيمه القزوينيم الدين القزويني  جمال الدين حممد بن سعد -اإليضاح يف علوم البماغة ]انظي:  

ص  - حتقيــق: الشــيخ هبــيغ غــزاو م، 0228/ هـــ0302 - 3ط - بــريو  - دار إحيــاء العلــوم -

املكتبة  - أبو السعادا  املبار  بن حممد اجلزر  ابن األمري - النأاية يف غييمه احلديث واألمي، 052

 - وطـاهي أمحـد الـزواو  ،حتقيق حممود حممـد الطنـاحي -م 0252/هـ0422 - بريو  - العلمية

بدر الدين حممد بن هبادر بن عبـد اهلل الشـافعي الزركيشـ  -البحي املحيط يف أصول الفقه م، 0/58)

 م[.4/58) -حتقيق: جلنة من علامء األ(هي -م 0223هـ/0303 -0ط -القاهية -دار الكتبي  -
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بـدأ بـه األطبـاء أوهً، مـم ُـا  حتـى طِـى عـ  املعنـى  قـد اهصـطماحأن هذا  ويبدو

، وإاا أردنـا أن نتعـي  عـ  اللِو ، فاستعمله تبعًا لذلك الفقأاء والباحثون املعـاملون

اإلنجاب من الناحية الطبية لزمنـا التعييـف بـبع  املصـطلحا  الرضـورية لفأـم كـمام 

 األطباء يف الك، ومن هذه املصطلحا :

دورا  ُأيية تبـدأ عنـد الفتـاة (مـن البلـوغ، وتسـتمي : هي (1)يةالدوراتاالط ث ا1]

 ،-سـنة  م55-35)هـو عـادة بـني و - (2)إىل بلـوغ سـن اليـأسخمال سنوا  اإلخصاب 

                         
َطَمَثت امليَأة   :يقال : دم احلي ، وهو دم ييخيه رحم امليأة بعد بلوغأا يف أوقا  معتادة،الطْ  اهوم 0)

. ث  َطْمثًا وَتْطِمث  : أ  حاَوْت، فأي َطاِمث   َتْطم 

   ، العـني مـادة ممـادة )ط م   -كتـاب الطـاء  -، املصباح املنري ممادة )ط م   -]انظي:لسان العيب  

دمشـق  -دار القلم  -حييى بن أ  النوو   -حتييي ألفاظ التنبيه . وانظي: م5/300) - م)ط م  

حممـد  -، التوقيف ع  مأـام  التعـاريف 33ص  -حتقيق: عبد الِني الدقي  -هـ  0328 - 0ط  -

حتقيـق: حممـد روـوان  -هــ  0302 - 0ط -  بـريو -دار الفكي املعـامل  -عبد اليؤو  املناو  

 [          .385ص  -الداية 

هو السن الذ  يتوقف فيه نزول دم احلي  عند املـيأة، وقـد اختلـف الفقأـاء رمحأـم اهلل  سنااليأسم 0)

اختمافًا كثريًا يف أكثيه: فاملذهمه عند احلنفية أنه ه حد ألكثيه، والفتـوى عنـدهم أنـه حيـد بخمسـني 

ًا، واملالكية ييون أن من بلِت السبعني فأي يائسـة يقينـًا، ومـا تـياه مـن دم بـني اخلمسـني سنة تيسري

والسبعني فمشكو  فيه، أما الشافعية فاملذهمه حتديده بامنتني وستني سنة، واملذهمه عند احلنابلة أنه 

 مخسون سنة.

أخـيى يف كـٍل منأـا  وما تقدم اكيه من األقوال هي املعتمدة يف كـل مـذهمه، وهنـا  أقـوال متعـددة 

آمي  عدم اكيهـا؛ إا لـي  هـذا مووـت بسـط اخلـما  يف الـك وإنـام املقصـود اإلُـارة فحسـمه، 

أنـه ه حـد  -وهـو اختيـار ُـيخ اإلسـمام ابـن تيميـة  -والصحيح الـذ  يشـأد لـه الطـمه احلـديث 

إن كـان= ألكثيه، ويكون األصل فيام تياه امليأة من الدم أنه حي  دون ارتباط ببلـوغ سـن معـني، و
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=الِالمه أنه ه يتجاو( سن اخلامسة واخلمسني، وقد يكون خيو  الدم بعد هذا السن ناجتًا عـن حالـة 

ميوية تستدعي مياجعة الطبيمه، ويمكن التحقق من بلوغ سن اليأس  ربيًا؛ والك ملا حيد  فيه مـن 

ئي  الذ  يفـي( مـن وهو اهليمون اجلنيس الي -انخفا  واوح يف نسبة هيمون اإلسرتاديول يف الدم 

، ويقابــل الــك ارتفــا  يف نسـبة هيمونــا  الِــدة النخاميــة التـي ترشــ  عــ  تنظــيم عمــل -املبيضـني 

 املبيضني، فيمكن من خمال فحص هذه اهليمونا  التأكد من بلوغ امليأة سن اليأس.

يل احلصــني حممد بن عـ -الدر املختار يف أح تنويي األبصار )مت حاُية ابن عابدين عليهم ]انظي:  

الدسـوقي عـ  م، حاُـية 0/423) - لبنان -بريو   -دار الكتمه العلمية  -احلصكفي الدمشـقي 

 -دار إحيـاء الكتـمه العيبيــة  -ُـم  الـدين حممـد بـن أمحــد بـن عيفـة الدسـوقي  -الرشـح الكبـري

ــمه م، 0/354) ــمه أح رو  الطال ــنى املطال ــا األنصــار   -أس ــى (كيي ــو حيي ــاب  -أب دار الكت

عماء الدين أبو احلسن عـيل بـن  -اإلنصا  يف معيفة الياجح من اخلما م، 4/420) - مياإلسما

م، جممـو  فتـاوى 2/080) - 0ط -لبنـان  -بـريو   -دار إحياء الرتا  العييب  -سليامن امليداو 

دار الكتـمه العلميـة  -أمحد بن عبداحلليم بن تيميـة  - الفتاوى الكربىم، 02/032ُيخ اإلسمام )

و(ارة األوقــا  والشــؤون  -املوســوعة الفقأيــة  م،0285هـــ/0328 - 0ط  -لبنــان  -بــريو   -

م، النوا(ل املختصة بـامليأة يف العبـادا  وأحكـام 022-5/026) - الكويت -اإلسمامية الكويتية 

 -كليـة الرشـيعة  -لنيل درجة الـدكتوراه يف الفقـه  بحث مقدم -منى بنت راجح الياجح  -األرسة 

املوسـوعة م، 486-0/480) -هــ  0306 -الييـا   -حممد بن سـعود اإلسـمامية جامعة اإلمام 

 -د.حميي الدين طالو العلبي  -تطور اجلنني وصحة احلامل ، 555ص -الطبية الفقأية ألمحد كنعان 

العقــم واألمــيا  ، 445ص  - م0222هـــ / 0302 - 4ط -دمشــق/بريو   -دار ابــن كثــري 

 هـــ/0328 - 0ط -بــريو   -عــز الــدين للطباعــة والنرشــ مؤسســة  -حممــد رفعــت  -التناســلية 

 -مؤسسة بحسون للنرش والتو(يـت  -د. غسان الزهي   -امليأة يف رحلة العمي ، 54ص - م0288

دار  -د. سـبريو فـاخور   -موسوعة املـيأة الطبيـة  ،066ص -م 0222هـ/0300 - 0بريو  ط

 [.          455ص -م 0225 - 5ط -العلم للممايني 
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تنتأي كل منأا بيؤية دم احلي  يف حالة عدم حدو  احلمل، ويعتـرب اليـوم األول ليؤيـة 

يسبق احليضة التالية هـو هنايتأـا،  دم احلي  هو بداية الدورة الشأيية، ويعترب اليوم الذ 

  (1)م يومًا.42-00باختما  النساء، وهي عادة من )مدهتا و تلف 

م يةندوة )رؤية إسمامية لبع  املامرسا  الطبواجلديي بالذكي هنا أنه جاء يف توصيا  

إبييـل  م00-08)هــ املوافـق  0325ُـعبان  م04-02)املنعقدة يف الكويت يف املـدة مـن 

أمـا مـدة »مـا نصـه: لتي نظمتأا املنظمـة اإلسـمامية للعلـوم الطبيـة بالكويـت م، وا0285

فـيام إاا  - «احليضة والطأي الفاصل بينأـا وبـني احليضـة التاليـة» :وهي -الدورة احليضية 

ــدورة ســوية  ــت ال ــي  البييضــة  -كان ــذ  املب ــة  -أ  أن يق ــمه النســاء مامني فأــي يف غال

كـي و،  (2)«، وه حـد ألقصـاهاتقييباً  وعرشون يوما، وأدناها ممامة أسابيت يبـدو يل أن مـا ا 

 فيأا حيتا  إىل إعادة نظي ومزيد استقياء من قبل األطباء، والك ملا ييل: 

أن احلي  يأيت لِالـمه النسـاء يف كـل ُـأي  -رمحأم اهلل  -من املتقير عند الفقأاء )أم 

قمي : إما تسعة وعرشـون ، وهذا يعني أن الدورة احليضية عند غالمه النساء ُأي (3)مية

                         
 -م 0220هــ/0300 - 0ط -بـريو   -دار ابن حزم  -د. خالد بكي كامل  -اجلن  واحلياة انظي:  م0)

 –جـدة  -أكة املدينة املنورة للطباعة والنرش  -د. سمري عباس  -، أعطني طفما بأ  ممن 60ص 

            .32ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي  ، 43، 40ص  -م 0225 - 0ط

، وهـو 552ص  -سلسلة مطبوعا  املنظمة اإلسمامية للعلوم الطبية بالكويت  -الندوة م انظي مبت 0)

 .http://www. Islamset.com منشور يف موقت املنظمة ع  الشبكة العاملية للمعلوما :

 -بـريو   -دار الفكـي  -حممد بن حممـود البـابييت  -العناية ع  اهلداية )بحاُية فتح القدييم  م انظي:4)

 -يوسف بن عبد اهلل بن عبـد الـرب  -اهستذكار اجلامت ملذاهمه فقأاء األمصار م، 0/055) -ن لبنا

حتقيق: سـاق حممـد عطـا، حممـد عـيل  -م  0222هـ / 0300 - 0ط -بريو   -دار الكتمه العلمية 

منصــور بــن  -كشــا  القنــا  عــن مــتن اإلقنــا م، 0/405م، هنايــة املحتــا  )0/432) - معــو 

 م.0/022) -م 0280هـ/0320 -لبنان  -بريو   -دار الفكي  -البأويت بن إدري   يون 
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 حلمنـة بنـت جحـش ، وقد جاء هـذا ملحيـًا يف قـول النبـي (1)يومًا، أو ممامون يوماً 

امناالشيطمن,اَفَتَحي ِِضااساتةاأيام اأواسا عةاأيام ا اعلا ااهللاثا ا) :(2) لناماهياَرْكَضةا

ثماوعرشينااريتسيل,افإذاارأيتاأنكاقداطهدتاواْسَتوَْقْأِتافصيلاأربعماوعرشيناليلةاأواثال

االوسامعاوكااما ليلةاوأيممهماوصومياوصيلافاإناذلاكاجيزةاك,اوكاذلكافامفعيلاكااماحَتِاياح

                         
الشهدا): من املعلوم أن الشأي القمي  ه ينقص عن تسعة وعرشين يومًا، وقد قال  وذلكاألنيفم 0)

باب قول  -رواه البخار  يف كتاب الصوم ، يعني مية تسعة وعرشين، ومية ممامني. ](هكذااوهكذا

 م؛0822رقــم ) -م 0/653) - )لذاارأياات ااداااليفافصااوموااولذاارأيت ااوهافااأفطدوا(: النبــي 

م؛ ويف كتاب الطـماق 0803رقم ) -م 0/655) -)الانكتباوالانحسب( :وباب قول النبي 

حممـد بـن إسـامعيل أبـو عبـداهلل -م ]صـحيح البخـار 3226رقم ) -م 5/0240) -باب اللعان -

حتقيق: د.مصطفى ديـمه  -م 0285هـ/0325 - 4ط  -بريو   -دار ابن كثري  -البخار  اجلعفي 

باب وجوب صوم رمضان ليؤية اهلمال والفطي ليؤيـة اهلـمال و  -الباغا[؛ ومسلم يف كتاب الصيام 

بـاب  -م؛ و0282رقـم ) -م 0/552) -أنه إاا غم يف أوله أو آخيه أكملت عدة الشأي ممامني يوما

مسلم بن احلجا  أبـو  -م ]صحيح مسلم0286قم )ر -م 0/563) -الشأي يكون تسعا و عرشين

حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد  -بــريو   -دار إحيــاء الــرتا  العــييب  -احلســني القشــري  النيســابور  

 . من حديث ابن عمي؛ الباقي[

أخت أم املؤمنني (ينـمه، وكانـت  من بني أسد بن خزيمة، محنة بنت جحش بن رياب األسدية،م هي: 0)

 فتزوجأا طلحة بن عبيداهلل فولد  له حممـدا وعمـيان. فقتل عنأا يوم أحد،(و  مصعمه بن عمري 

 .وُأد  أحدا فكانت تسقى العطشى وحتمل اجليحى وتداوهيم كانت من املبايعا ،

 -دار اجليـل  -أمحـد بـن عـيل بـن حجـي العسـقماين  -يف: اإلصـابة يف متييـز الصـحابة  ا]انظي تيمجتأ 

م، اهسـتيعاب يف 5/586) -حتقيق: عيل حممـد البجـاو   -م 0220هـ / 0300 - 0ط  -بريو  

هــ / 0300 - 0ط  -بـريو   -دار اجليـل  -يوسف بن عبد اهلل بـن عبـد الـرب  -معيفة األصحاب 

 م[.          3/0804) -حتقيق: عيل حممد البجاو   -م 0220
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، واحلديث نص يف أن الـدورة احليضـية عنـد غالـمه (1)(يطهدناملِِيَقمِتاحيضهناوطهدهن

                         
، 05033)رقــم  -م 365، 35/000) يف حــديث محنــة بنــت جحــش  -رواه أمحـد يف املســند م 0)

حتقيـق: جلنـة  -م  0222هــ/0302 - 0ط  -بـريو   -مؤسسة اليسالة  -]مسند أمحد م 05353

 بإأا  د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ُار  يف التحقيق الشيخ ُعيمه األرنؤوط وآخـيون[؛

رقــم  -م 0/56) -بــاب مــن قــال إاا أقبلــت احليضــة تــد  الصــماة -وأبــو داود يف كتــاب الطأــارة 

حتقيق: حممد حميي  -دار الفكي  -سليامن بن األُعث السجستاين أبو داود  -م ]سنن أيب داود 085)

بـاب مــا جــاء يف املستحاوـة أهنــا جتمــت بــني  -الـدين عبــد احلميــد[؛ والرتمـذ  يف أبــواب الطأــارة 

ــم ) -م 0/000) -الصــماتني بِســل واحــد  -اجلــامت الصــحيح وهــو ســنن الرتمــذ  ]م 008رق

؛ واحلـاكم يف املسـتدر  يف كتـاب [بـريو  -دار إحيـاء الـرتا  العـييب  -الرتمـذ  بن عيسى  حممد

حممــد بــن عبــد اهلل احلــاكم  -م ]املســتدر  عــ  الصحيـــحني 605رقــم ) -م 0/052) -الطأــارة 

حتقيق: مصطفى عبـد  -م 0222هـ/ 0300 - 0ط  -بريو   -، دار الكتمه العلمية -النيسابور  

ل عنه الرتمذ  )حسن صحيحم ونقل حتسني البخار  وتصحيح أمحد له، واحلديث قا [؛القادر عطا

يف نفيس منه يشء، كام وعفه أبـو حـاتم  يقول: حديث ابن عقيل أمحد يف حني قال أبو داود: سمعت

 -م 0285هــ/0325 -بريو   -دار املعيفة  -عبد اليمحن بن أيب حاتم  -علل احلديث ]يف العلل 

ــمه  ــدين اخلطي ــق: حمــمه ال ــذر يف األوســط [م0/43) -حتقي ــن املن  الســنن يف، وانترصــ لتضــعيفه اب

م، يف حـني 0/003) - م0285هــ/0325 - 0ط -الييـا   -دار طيبـة  -واإلمجا  واهخـتما  

)مطبو  مت  ترص سـنن ]م 0/084) -أيب داود  هتذيمه سنن لتصحيحه يف انترص ابن القيم 

حتقيـق: أمحـد حممـد ُـاكي، وحممـد  -القـاهية  -ية مكتبة السنة املحمد -أيب داود للحافظ املنذر م 

املكتـمه اإلسـمامي -يف  ييغ أحاديث منار السـبيل  وحسنه األلباين يف إرواء الِليل ،حامد الفقي[

 .م0/020) -م 0285هـ/  0325 - 0ط-بريو   -

د قـال هو اهختما  يف )عبد اهلل بن حممد بن عقيلم الذ  تفيد بيواية احلديث: فق :وس بااخلالفا

 =عنه حييى بن معني: وعيف ه حيتغ به، وقال النسائي وـعيف، وقـال أبـو حـاتم: لـني، وقـال ابـن
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النساء ُأي قمي : إما تسعة وعرشون يومًا أو ممامون يومـًا؛ وعليـه فاسـتقياء األطبـاء يف 

 . (1)حيتا  إىل مزيد متحيص هذه املسألة

ــــني الفقأــــاء )بم  ــــدورة احليضــــية يمكــــن أن  -رمحأــــم اهلل  -ه خــــما  ب أن ال

ـــالوه يف أقـــل دورة حيضـــية هـــو  ـــي مـــا ق ـــة أســـابيت، وأكث  م08)تكـــون أقـــل مـــن ممام

                                                          
، «كان رد ء احلفظ حيد  ع  التوهم فيجيء باخلرب ع  غري سننه فوجبت جمانبة أخبـاره»حبان: =

م فيـه صـدوق لكـن تكلـ»، ويف املقابل قال الرتمـذ : «عامة ما ييوى عنه غييمه»وقال اجلو(جاين: 

يعنـي البخـار  يقـول: كـان أمحـد وإسـحاق واحلميـد   -بعضأم من قبل حفظـه، سـمعت حممـدًا 

 .«حيتجون بحديث ابن عقيل وهو مقارب احلديث

عـاق  -حممد بن عيسى بن سورة الرتمـذ   -علل الرتمذ  الكبري برتتيمه أيب طالمه القايض ]انظي:  

حتقيـــق: صـــبحي  -م 0282هــــ/0322 - 0ط -بـــريو   -الكتـــمه، ومكتبـــة النأضـــة العيبيـــة 

(يــن  -أح علــل الرتمــذ    ،00ص -الساميائي، أبو املعاطي النور ، حممود حممد الصعيد  

 هــ/0325 - 0ط -األردن  -الزرقاء  -مكتبة املنار  -بن رجمه احلنبيل  الدين عبد اليمحن بن أمحد

هتذيمه الكامل يف أسـامء م، خماصة تذهيمه 0/563) -حتقيق: د.مهام عبداليحيم سعيد  - م0285

ــداهلل اخلزرجــي األنصــار   -اليجــال  ــن عب ــدين أمحــد ب ــريو   -دار الفكــي -صــفي ال  - 0ط -ب

أبو الفي  عبداليمحن بن عيل بن حممـد بـن  -، الضعفاء واملرتوكني 004ص  -م  0283هـ/0323

 -قـايض حتقيـق: عبـداهلل ال -م 0286هــ/0326 - 0ط -بريو   -دار الكتمه العلمية  -اجلو(  

  [م.0/032)

جملـة الرشـيعة والدراسـا   -د/ عمي سليامن األُقي  -احلمل واحلي  والنفاس بني الفقه والطمه م 0)

 -م[  0288أغسط  -هـ  0322]حميم  00العدد  -السنة اخلامسة  -جامعة الكويت  -اإلسمامية

 - بـة املنرييـةمطع -أبـو (كييـا حييـى بـن أ  النـوو   -املجمو  أح املأـذب . وانظي:056ص

 م.0/025م، املِني )0/326)
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ــاً  ــي: ، (1)يوم ــد ورد يف األم ــيل )وق ــيأة جــاء  إىل ع ــا، أن ام ــا طلقأ   اصــم (وجأ

                         
يف أقل احلي ، وأقل الطأي بني احليضتني، ومن خـمال معيفـة  -رمحأم اهلل تعاىل  - التلااالفقهمعم 0)

أقواهلم يف هاتني املسألتني نستطيت أن نعي  قـول كـٍل يف أقـل دورة طمثيـة والـك بجمـت مـدة أقـل 

 فأم يف اجلدول التايل:احلي  مت مدة أقل الطأي، ويمكن تلخيص خما

 مماحظا  أقل دورة طمثية أقل الطأي أقل احلي  املذهمه

 - 08 05 4 احلنفية

أقل احلي  يف العدة واهسترباء يوم أو  + حلظة05 05 غري حمدد املالكية

 بعضه )أكثي من ساعة فلكيةم

 - 06 05 0 الشافعية

 - 03 04 0 احلنابلة

 العربة بعادة امليأة املستمية ري حمددغ غري حمدد غري حمدد ابن تيمية

 - غري حمدد غري حمدد غري حمدد ابن حزم

يمكـن أن تكـون أقـل مـن وظاهي من اجلدول السابق أنه ه خما  بني الفقأاء أن أقـل دورة طمثيـة  

، وحتى القائلون بعدم التحديد ه خيتلفون معأم يف هذا؛ فقد قـال ُـيخ اإلسـمام ابـن ممامة أسابيت

بالاقادااوكاذلكاأقلايفاعاىلاالصاحيحاالاحادالايف,»م: 02/048كام يف جممو  الفتاوى )  تيمية

لكاناا,ولناقدراأهنماحمضتاثالثاحياا اأقلامناذلكاأمكناحتياااملدأةا االشهداثالثاحيا,

لذااادعتاانقضمعاعدنمافياماخيملااالعمدةااملعدوفةافالابداأنايشهدادمابطمنةاماناأهلهاماكااماروياعانا

فاإنا»م: 0/300كام يف املح  )وقال ابن حزم  .«ي ناادعتاثالثاحياا اشهدفاعيلا

قملوا:افإنك ا دوناالعدةا وقِضا ايو اأوا ايومفاعىلاقولك ا؟اقلومانعا ا,افكامنامامذاا؟اوأيانامواعا

 .«مناهذاا؟ااهللا عمىلاون ييفا

مويلاكلهمااملختلااافيهاماوهذهااألق»بقوله:  احلفيد بينه ابن رُد خلما  السابق والسبمه يف ا 

ا,اعوداالفقهمعا اأقلااحليااوأكثدهاوأقلاالطهداالامستودادمالالاالتجدبةاوالعمدة  =لناماقاميفاماناوكل 
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 قــال: اقــ  بيــنأام. :(1)فقــال عــيل لرشــيح .حــي  قــد حضــت يف ُــأي مــما  فقالــت:

إن جــاء  مــن بطانــة أهلأــا  قــال: اقــ  بيــنأام. قــال: يــا أمــري املــؤمنني وأنــت هــا هنــا.

ممـن يـيد دينـه وأمانتـه تــزعم أهنـا حاوـت مـما  حـي  تطأــي عنـد كـل قـيء وتصــيل 

                                                          
واللاتالفاذلاكا االوسامعاعنااأنايعادفابملتجدباةااذلكامماظناأناالتجدباةاأوقفتايفاعاىلاذلاك,=

 .«حدوداهذهااألشيمعا اأكثداالوسمعاووقعا اذلكاهذاااخلالف

دار  -عماء الدين أبو بكي بن مسعود بـن أمحـد الكاسـاين  -بدائت الصنائت يف تيتيمه الرشائت ]انظي:  

م، حاُــية ابــن عابــدين 0/32) -م 0286هـــ/0326 -0ط -لبنــان  -بــريو   -الكتــمه العلميــة 

بـريو   -دار الفكـي  -حممد بن عبد اهلل اخلييش  -أح  ترص خليل للخييش م، 0/083-085)

دار  -أمحـد بـن حممـد الـدرديي  -الرشح الكبري )مت حاُية الدسوقي عليـهم  ،م0/023) - انلبن -

ُأاب الـدين  -حتفة املحتا  برشح املنأا  م، 354-0/350م، )0/068) -إحياء الكتمه العيبية 

-0/483) -هــ 0405 -القـاهية  -املطبعـة امليمنيـة  -أمحـد بـن حممـد بـن حجـي اهليتمـي املـالكي 

م، جممـو  فتـاوى 0/024م، كشا  القنـا  )0/458م، اإلنصا  )0/405ة املحتا  )م، هناي485

ــة املقتصــد م، 300-0/325م، املحــ  )032-02/045ُــيخ اإلســمام ) ــة املجتأــد وهناي  –بداي

حتقيـق: حممـد  -هــ 0305 - 0ط -القـاهية  -مكتبـة ابـن تيميـة  -بن أمحد بن رُد )احلفيدم  حممد

 م[ 0/045) -صبحي حسن حماق 

هو: أيح بن احلار  بن قي  بن اجلأم الكند ، أبو أميـة. مـن أُـأي القضـاة يف صـدر اإلسـمام. م 0)

ويل قضـاء الكوفـة يف  .وق يلقـه  أصله من أوهد الفيس الذين كانوا باليمن.كان يف (من النبي

ديث، هــم.كان مقـة يف احلـ 55(من عمي وعثامن ومعاوية، واسـتعفى يف أيـام احلجـا  فأعفـاه سـنة )

 .هـم 58مأمونا يف القضاء، وله با  يف الشعي واألدب. ما  بالكوفه سنة )

أمحد بن عيل بن حجي العسقماين  -م، هتذيمه التأذيمه 3/022]انظي تيمجته يف: سري أعمام النبماء ) 

ــريو   -دار الفكــي  - ـــ/0323 - 0ط -ب ــذهمه )3/085) -م 0283ه م، 0/85م، ُــذرا  ال

 م.[4/060األعمام للزركيل )
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، (1)موقـــالون بلســـان الـــيوم أحســـنت قـــالون، : فقـــال عـــيل جـــا( هلـــا وإه فـــما.

                         
 -سـنن الـدارمي ] م855رقم ) -م 0/044) -باب يف أقل الطأي -رواه الدارمي يف كتاب الطأارة م 0)

حتقيـق: فـوا(  -هـ  0325 - 0ط -بريو   -دار الكتاب العييب  -اهلل بن عبد اليمحن الدارمي  عبد

املـيأة تطلـق بـاب  - و سعيد بن منصوريف سننه يف كتاب الطماق ؛أمحد (مييل، خالد السبت العلمي[

ســنن ]م 0402رقــم ) -م 0/450) -تطليقـة أو تطليقتــني فرتتفـت حيضــتأا فتمـو  ييمأــا (وجأـا

 - 0ط -الييـا   -دار العصـيمي  -أبـو عـثامن سعيــد بـن منصوراخلياســاين  -سعيد بن منصور 

 -وابـن أيب ُـيبة يف املصـنف يف كتـاب الطـماق  [؛حتقيق: د. سعد بـن عبـد اهلل آل محيـد -هـ 0303

الكتــاب املصــنف يف ] م02020رقــم )-م 3/022) -بــاب: مــن قــال: اؤمتنــت املــيأة عــ  فيجأــا 

 - 0ط -الييـا   -مكتبـة اليُـد  -بـن حممـد بـن أيب ُـيبة  أبـو بكـي عبـد اهلل-األحاديث واآلمـار

 -؛ والبخـار  تعليقـًا بصـيِة التمـيي  يف كتـاب احلـي  [حتقيق:كامل يوسف احلو  -هـ 0322

ويـذكي عـن عـيل و أيـح: إن امـيأة »م فقـال: 0/004) -يف ُـأي مـما  حـي  باب إاا حاوت 

، ووصـله ابـن «جاء  ببينة من بطانة أهلأا، ممن ييد دينه، أهنـا حاوـت ممامـا يف ُـأي، صـدقت

أمحـد بـن  -تِليـق التعليـق ]م مـن نفـ  طييـق الـدارمي 0/052يف تِليـق التعليـق ) حجي 

ن  -دار عـامر مامي ، املكتـمه اإلسـ -بـن حجـي العسـقماين  عيل  -هــ 0325 - 0ط -بـريو ، عـامى

بـاب  -حتقيق: سعيد عبد اليمحن موسى القزقي[؛ ورواه البيأقي يف السنن الكربى يف كتـاب العـدد 

أبو بكـي  -السنن الكربى ]م 05080رقم) -م5/308) -تصديق امليأة فيام يمكن فيه انقضاء عدهتا

حتقيق: حممد عبـد  -م 0223هـ/ 0303 -مكة املكيمة -لبا( مكتبة دار ا -أمحد بن احلسني البيأقي 

)ُأيم إىل )ُأيينم، وقد أخيجأا من طييق سعيد بن لفظة يف روايته  تلكن تصحف ،القادر عطا[

منصور، والذ  يف سنن سعيد بن منصور )ُأيم ع  ما هو مشأور، كـام وقـت نفـ  التصـحيف يف 

اية من طييق الدارمي، ورواية الدارمي )ُأيم، وقد م، وقد أخي  اليو3/024سري أعمام النبماء )

 هــ/0305 -بـريو   -دار الفكـي  -دمشـق مدينـة أخيجأا بـنف  اإلسـناد ابـن عسـاكي يف تـاريخ 

 م ع  الصواب. 40/05) -حتقيق:حممه الدين أيب سعيد عمي بن غيامة العمي   -م 0225

 -بـار  أح صـحيح البخــار  يف فـتح ال كـام قـال احلــافظ ابـن حجـي  واألثادارجملايفاثقامت 

 - تصحيح سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بـن بـا(  -بن عيل بن حجي العسقماين  أمحد

=  م، لكنه عقمه ع  الك ببيان السـبمه الـذ  دفـت البخـار  0/305) -لبنان  -دار الفكي 
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الشعبي من عـيل، وق يقـل  وإنام ق جيزم به للرتدد يف سام »لتعليقه بصيِة التميي  ه اجلزم فقال: =

 .«أنه سمعه من أيح فيكون موصوه

 وقد اكي الدارقطني ، عيل من   تلفون يف سام  الشعبي  -رمحأم اهلل  -والعلامء  

 -م 0285هــ/0325 - 0ط -الييـا   -دار طيبـة  -العلل الواردة يف األحاديث النبويـة كتابه يف 

 -م أنه سـمت منـه حيفـًا واحـدًا مـا سـمت غـريه 3/26) -لفي حتقيق: د. حمفوظ اليمحن (ين اهلل الس

، وقـال ابـن رجـمه يف كتابـه فـتح البـار  يف -مشريًا إىل قصة رجم أاحة التـي أخيجأـا البخـار  

حتقيـق: طـارق  -م 0226 هــ/0305 - 0ط -الدمام  -دار ابن اجلو(   -أح صحيح البخار  

احه ووصفه، ومت الك ق يصحح سامعه منه  الشعبي رأى عليًا ييجم» :م0/500) -عو  اهلل  أ 

رقـم  -م 3/325) -كتـاب احلـدود  -كـام يف املسـتدر   -، وقال احلـاكم «كام قاله يعقوب بن ُيبه

يذكي أنه ُأد رجم أاحة و يقول: إنه ه حيفظ عن أمري املؤمنني غري  و كان الشعبي»: -م 8286)

و سـ ل: هـل رأيـت أمـري  الشـعبي قـال: سـمعت لـدبن أيب خا ، مم ساق بإسناده إىل إسامعيل«الك

. قيـل: فأـل تـذكي عنـه ُـي ًا   مرأيته أبي  اليأس واللحيـة)قال:   املؤمنني عيل بن أيب طالمه

 ورمجأـا يـوم اجلمعـة فقـال: جلـدهتا بكتـاب اهلل،، نعـم أاكـي أنـه جلـد أاحـة يـوم اخلمـي )قال: 

ناد صحيح، ووافقه الذهبي، قـال األلبـاين يف قال احلاكم و هذا إس م.ورمجتأا بسنة رسول اهلل 

 «.وهو كام قاه»م: 8/8إرواء الِليل )

 ، والك ملا ييل:األميوالذ  يظأي يل أن ما تقدم اكيه ه يقدح يف صحة  

لشعبي رأى عليا وروى عنه حديث أاحة اهلمدانيـة، وكـان »: -قال ُيخ اإلسمام ابن تيمية . 0

سنة، وهو كويف، فقد مبت لقاؤه، فيكون احلديث متصما، مم إن كان  ع  عأد عيل قد ناهز العرشين

ألن الشعبي يبعد سامعه من عيل فأو حجة وفاقًا؛ ألن الشعبي عندهم صحيح املياسيل،  ؛فيه إرسال

 «ه يعيفون له ميسما إه صحيحا، مم هو من أعلم الناس بحديث عيل، وأعلمأـم بثقـا  أصـحابه

حتقيـق:  -عاق الكتمه  -أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلياين  -اليسول  ]الصارم املسلول ع  ُاتم

 .[60ص -حممد حمي الدين عبد احلميد 

 -احلسن بن عبد اهلل العيين الشعبي متابعة تامـة كـام يف السـنن الكـربى للبيأقـي يف كتـاب العـدد . تابت 0

م، لكن وقت يف روايته 05084) رقم - م5/302) -باب تصديق امليأة فيام يمكن فيه انقضاء عدهتا

 =عـ  كام نص -)مخ  وممامني ليلةم، واحلسن العيين مقة من رجال الصحيحني، ولكنه ق يدر  عليًا 
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ـــذه ـــني حيضـــيتني باإلوـــافة إىل حيضـــأا  فأ ـــأي واحـــد دورت ـــت خـــمال ُ ـــيأة أمت امل

ــن  ــل م ــت أق ــا احليضــية كان ــي أن دورهت ــذا يعن ــث، وه ــت يف  م05)الثال ــن وق ــًا، لك يوم

، وهــذا ه (1)ممخــ  وممامــني ليلــة)بعــ  روايــا  القصــة أن املــيأة أمتــت عــدهتا يف 

يوايـــة فـــإن الـــدورة والـــك ألنـــه حتـــى عـــ  األخـــذ هبـــذه ال ؛يِـــري مـــن األمـــي ُـــي اً 

ــن  ــد ع ــن تزي ــيأة ل ــذه امل ــية هل ــاً  م05)احليض ــذه (2)يوم ــاء يف ه ــتقياء األطب ــه فاس ؛ وعلي

                                                          
 ميسل الشعبي فـيام يتعلـق بأصـل القصـة.  فيكون حديثه ميسمًا، ويقو الك اإلمام أمحد =

مؤسسـة  -ا(  )ابـن أيب حـاتمم أبو حممد عبد الـيمحن بـن حممـد بـن إدريـ  الـي -]انظي: املياسيل 

م، تقييــمه 0/36) -حتقيــق: ُــكي اهلل نعمــة اهلل قوجــاين  -هـــ 0425 - 0ط -بــريو   -اليســالة 

م 0286 هــ/0326 - 0ط -سـوريا  -دار اليُـيد  -أمحد بن عيل بن حجي العسقماين  -التأذيمه 

رُـاد يف معيفـة ، رجـال صـحيح البخـار  املسـمى باهلدايـة واإل060ص  - حتقيق: حممد عوامة -

هــ 0325 - 0ط -بـريو   -دار املعيفة  -أمحد بن حممد بن احلسني البخار   -أهل الثقة والسداد 

أمحد بن عيل بـن منجويـه األصـبأاين  -م، رجال صحيح مسلم 0/852) -حتقيق: عبداهلل الليثي  -

 .م[0/044)-حتقيق: عبداهلل الليثي -هـ0325 - 0ط-بريو  -دار املعيفة  -

)فحاوت يف مخ  وممامـني ليلـة مـما  حـي م، أمـا  تقدم ميسل احلسن العيين عند البيأقي وفيه:م 0)

)فحاوـت مـما  حـي  يف  ميسل الشعبي فقد رواه هشيم عن إسامعيل بـن أيب خالـد عنـه بلفـظ:

ُأي، أو مخ  وممامني ليلةم بالشك، وقد أخي  هـذه اليوايـة سـعيد بـن منصـوريف سـننه يف كتـاب 

 -م 0/452) -امليأة تطلق تطليقة أو تطليقتني فرتتفت حيضتأا فتمو  ييمأا (وجأا باب - الطماق

ييوهنـا  م، وبقيـة الـيواة عـن إسـامعيل بـن أيب خالـد0/020م، وابـن حـزم يف املحـ  )0422رقم )

ميسـل الشـعبي أصـح مـن ميسـل احلسـن أن باجلزم أ  بأن املدة ُأي، فتكون روايـتأم أمبـت، كـام 

 وممامني ليلة، اهلل أعلم. اً مخسكوهنا أصح من ًا ون املدة يف األمي ُأيالعيين؛ وعليه فك

م يومًا، فإاا جعلنا مقدار احليضة يومًا واحدًا، 45تني +حيضة يف )يى امليأة أمتت دورتني حيض ألناهذهم 0)

 م يومًا.        05م للدورتني، مما يعني أن كل دورة )43بقي )
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 املسألة حيتا  أيضًا إىل مزيد متحيص، واهلل تعاىل أعلم.

ال حَيْيضااةأوا)ا حَوْيَضااةال ا2]
خليــة تناســلية أنثويــة كيويــة الشــكل، تعتــرب هــي  (:(1)

                         
بيضة، وهذا هـو القيـاس يف تصـِريها؛ والـك ألن كـل ممامـي معتـل العـني تصِري  ال حَيْيضةا االلغةم 0)

َيْيخ.   ُ َيْيت، ويف ُيخ:   بالياء مما لي  منقلبًا عن حي  غريه تقي ياؤه عند التصِري، فيقال يف بيت: ب 

َوْيَضةم، والك عند البرصيني ُاا ه يعمـل بـه، وعـ  مـذهبأم األحسـن   وسمت يف تصِري بيضة )ب 

َيْيخ، وبَِيْيضة.  وم ما قبل ُِ  الياء، وجيو( كرسها فيقال: بَِيْيت، و

عـ   وجو( الكوفيون إقيار الياء أوقلبأـا واوًا كياهـة اجـتام  اليـاءا ، ووافقأـم ابـن مالـك  

َوْيَضة. َوْيخ، و ب   ُ َوْيت، و  جوا(ه جوا(ًا ميجوحًا، فيقال: ب 

مم عـ  اسـتعامل  0265 هــ/0485) سـنة وقد وافـق جممـت اللِـة العيبيـة بالقـاهية يف مـؤمتي دورة 

جيو افياماأصلاثمنييفااليمعاأنا»املذهمه الكويف، ونص قياره حتت عنوان )تصِري ما مانيه حي  علةم: 

 «.يقلباواوا اعوداالتصغ األذا اب ذهباالكوفيفافييف,اوجتويزاابنامملكاليف,اولوروداالسامعابيف

َيْيضةم، و )بَِييْ   َوْيَضةم.وعليه فيجو( أن نقول: )ب   ضةم، و )ب 

َوْيَضةم وقد آمي  استعامل لفظة   من جأة، ومن جأـة أخـيى ع  األلسنة والك ألهنا هي األُأي )ب 

، وهـذا - بعـ  البـاحثنيكـام قـال بـذلك  -فإن عدم استعامهلا مت ُأيهتا قد يوهم أهنا خطأ لِو  

عـ  مـن جعـل تصـِري  يف رده األندليسـ اللخمي وقد قال ابن هشام لي  بصحيح ملا تقدم، 

َوْيخم من حلن العوام:   ُ وهذاامعاضعفيفاقداأجم هاالكوفيون,اومماأجم هاأهالا»)ُيخم ونحوه ع  )

 .«اللغةاوالتلفواافييفاالا لّحنابيفاالعممة

الكويـت  - دار الكتـمه الثقافيـة -أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل النحو   -]انظي: اللمت يف العيبية  

م، أح األُـموين 4/482) -للسـيوطي ، مهت اهلوامت 000ص  -ق: فائز فارس حتقي -م  0250 -

 -عيل بن حممـد األُـموين دار إحيـاء الكتـمه العيبيـة  -ع  ألفية ابن مالك )مت حاُية الصبان عليهم 

مــادة )ا    م،  -لزبيــد  لم، تــا  العــيوس 3/065) -مرصــ  -القــاهية  -عيســى البــايب احللبــي 

 =-م 0285 -هـ 0325 - 3ط -دار املأمون للرتا   -حممد خري احللواين - الواوح يف علم الرص
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، وعنـــدما تولـــد ممخـــ  مليمـــرت)ائتي ميكـــيون أكـــرب خليـــة إنســـانية، يبلـــغ قطيهـــا مـــ

ــوغ،  ــون بويضــة تبقــى هاجعــة حتــى البل ــي مــن نصــف ملي البنــت يكــون يف مبيضــأا أكث

ــدة قابلــة  ــاوب يف إطــماق بويضــة ناوــجة واح ــان بالتن ــدأ املبيض ــت البنــت ب ــإاا بلِ ف

ــذ  ــف املبيضــان حين  ــأس فيتوق ــيأة ســن الي ــغ امل ــل ُــأي قمــي  إىل أن تبل ــاح يف ك لإللق

ا  البويضـــا ، وهـــذا يعنـــي أن املـــيأة تنـــتغ خـــمال مـــدة اإلخصـــاب نحـــو عـــن إنتـــ

 بويضة. م322)

ـــة و ـــة هتي ـــة البويضـــة بظأـــور كـــي  فـــوق ســـطح املبـــي  بحجـــم حب تبـــدأ عملي

احلمــص الصــِرية يــدعى كــي  جــيا ، وفيــه ســائل تســبح فيــه البويضــة، وعنــدما يــتم 

ينفجــي لتنطلــق نضــغ البويضــة يصــبح ســطح املبــي  فــوق الكــي  رقيقــًا ه يلبــث أن 

منــه البويضــة الناوــجة لتتلقفأــا فوهــة قنــاة املبــي  وتطبــق عليأــا، ومــن مــم تنقلأــا إىل 

                                                          
فيمن انظي وم. 3/525) - 3ط  -مرص  -دار املعار   -عباس حسن  -، النحو الوايف 028ص =

، آراء يف التلقـيح 053ص  -فقـه النـوا(ل للشـيخ بكـي أبـو (يـد  قال بأن لفظة )بويضـةم تعـد حلنـًا:

سلسـلة  -ملحـق بثبـت نـدوة اإلنجـاب يف وـوء اإلسـمام  -لطنطـاو  الشيخ / عـيل ا -الصناعي 

 -، أحكام التلقيح غـري الطبيعـي 388ص  -م 0220 - 0ط -مطبوعا  منظمة الطمه اإلسمامي 

جامعة  -كلية الرشيعة  -بحث مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه  -سعد بن عبد العزيز الشويي  

، وممن يياه أيضًا خطأ ُـائعًا الشـيخ يوسـف 48ص-هـ 0302 -اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية 

القيوــاو  حيــث ملح بــذلك يف حلقــة )موقــف الرشــيعة مــن التطــورا  العلميــةم مــن بينــامغ 

م، ويمكـن قـياءة مبـت كامـل 0/3/0220)الرشيعة واحلياةم الـذ  بثتـه قنـاة اجلزيـية الفضـائية يف 

 :علوما  ع  اليابطللحلقة ع  موقت القناة ع  الشبكة العاملية للم

        www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89576  أما كمام ابن هشام فأـو ،

 .         من نف  الكتاب[ 05، وانظي أيضًا ص63ص  -يف كتابه املدخل إىل تقويم اللسان وتعليم البيان 
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  .(1)جو  اليحم

بيضـاو  الشـكل، يبلـغ طولـه حـوايل  مغـري أجـو )هـو جسـم صـلمه  امل يا: ا3]

جم، ويوجد لدى األنثـى  5-3سم، يزن من  م0.5-0.5)سم، وسامكته ما بني  م4.5)

يقت كل واحد منأام ع  أحد جانبي اليحم، ويتعلقان باحلو  بواسطة  الطبيعية مبيضان،

 ا.(2)أربطة نسيجية عييضة، ومها العضوان املنتجان للبويضا  عند امليأة

هي قناة بيضاوية الشـكل، متتـد مـن املبـي  إىل الـيحم، يبلـغ طوهلـا : قومةاامل يا ا4]

إحدامها ع  اجلأة اليمنى للجسم، سم، ويوجد لدى األنثى الطبيعية قناتان:  م02)حوايل 

، ويتألف جدارمها من عضما  طولية وعيوية، ومن غشاء اليرسىواألخيى ع  اجلأة 

داخيل حيتو  ع  خمايا ع  ُكل أهـداب تتمـو  باسـتميار باجتـاه الـيحم، ومـن ُـأهنا 

                         
ــة ألمحــد كنعــان  م انظــي:0) ــة الفقأي ــد بكــي 85ص -املوســوعة الطبي ــاة خلال ، 55ص  -، اجلــن  واحلي

هـ  0326 - 0ط -األلوان احلديثة بالوطية  -عائدة وصفي عبد اهلاد   -أساسيا  يف علم الورامة 

ــار  -، خلــق اإلنســان بــني الطــمه والقــيآن 032ص  - الــدار الســعودية للنرشــ  -د.حممــد عــيل الب

 -جيــوفي  تشــامربلني  - مــل تســاؤه  وإجابــا احل ،050ص -هـــ  0323 - 5ط  -والتو(يــت 

 - م0222 - 0ط -الرشـكة املرصـية العامليـة للنرشـ لـونجامن  -السـباعي  تيمجة: د/ سـامح بيـومي

 - 0ط -دمشــــق  -دار القلــــم  -د. إبــــياهيم األدغــــم  -املـــيأة والعقــــم واإلنجــــاب ، 026ص

 .           023-23ص  -م 0225هـ/0306

 -0ط -دمشـق  -دار القلـم  -األدغـم  د. إبـياهيم -وإصـاباته جلأا( التناسيل املؤنث عيوبـه م انظي: ا0)

دار العلـم  -د/ سـبريو فـاخور   -طفلك من احلمل إىل الوهدة ، 433ص  - م0222هـ/0300

أعطنـي طفـما بـأ  ، 53ص  -اجلن  واحليـاة خلالـد بكـي ، 030ص  - م0223 - 2ط - نيللمماي

احلمــل تســاؤه   ،45ص  -العلبــي  ، تطــور اجلنــني ملحيــي الــدين42 ص -ممــن لســمري عبــاس 

 .        80ص  -بياهيم األدغم إل امليأة والعقم واإلنجاب، 020ص -وإجابا  لتشامربلني 
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مساعدة البويضة التي تنزل من املبي  ع  العبـور إىل مكـان تعشيشـأا يف جـو  الـيحم 

 .(1)بعد تلقيحأا

، نسـبة إىل عـاق الترشـيح اإليطـايل جابييـل مقنـاة فـالوب)وقد ُا  تسمية قناة املبي  بـ 

، مم 0560 هــ/أكتوبي252صفي )يف ، وتويف مم0504هـ/ 202)فالوبيوس، الذ  ولد سنة 

، وهذا لي  بصحيح؛ والك ألنني وقفت عـ  وصـف (2)واُتأي أنه مكتشف لقناة املبي 

ــاة املبــ ــن  مخلــق اإلنســان)   يف كتــابيلقن ــة ب للطبيــمه املســلم أيب احلســني ســعيد بــن هب

اليحم جسم عصبي ُبيه يف خلقته بخلقة املثانة بأن له عصبتني » ، حيث جاء فيه:(3)احلسني

                         
 ،54ص  -اجلـن  واحليـاة خلالـد بكـي  ،405ص -األدغـم  اجلأا( التناسيل املؤنث إلبـياهيم م انظي:0)

طفلك ، 45ص  -الدين العلبي ، تطور اجلنني ملحيي 02ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس 

    .032ص  -من احلمل إىل الوهدة لفاخور  

عددًا من املوسوعا  اإلجنبية عـ  املواقـت التاليـة  -باللِة اإلنجليزية  -م انظي يف تيمجة )فالوبيوسم 0)

 ع  الشبكة العاملية للمعلوما :

 http://www.highbeam.com،http://concise.britannica.com/ebc/article-9364184 
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0001229.html     

هو: أبو احلسن سعيد بن هبة اهلل بن احلسني. من األطباء املتميزين يف صناعة الطـمه، وُـيخ م ابن هبة 4)

األطباء بـالعياق، بـل انتأـى إليـه الطـمه يف عرصـه. مـن أهـل بِـداد. كـان يف أيـام املقتـد  بـأمي اهلل 

هـم، وتـويف سـنة  346ولد سنة ). ضا ولده املستظأي باهللالعبار، وخدمه بصناعة الطمه، وخدم أي

هـم. ألف كتبًا كثرية طبية، منأا: )املِني يف تدبري األميا م، و)اإلقنا م، و )خلق اإلنسانم،  325)

وكتاب يف الريقان، و مقالة يف صفا  تياكيمه األدوية املحال عليأا يف كتاب املِني، وجوابـا  عـن 

 مسائل طبية س ل عنأا.

 -أمحد بن القاسم بن خليفة السـعد  اخلزرجـي  -]انظي تيمجته يف: عيون األنباء يف طبقا  األطباء  

ــاة  ــة احلي ــريو   -دار مكتب ــزار روــا  -ب ــق: د.ن ــا  )434ص  -حتقي ــوايف بالوفي م، 05/065، ال

م، ميآة اجلنان وعربة اليقظان يف معيفة ما يعترب مـن 4/320م، ُذرا  الذهمه )4/024األعمام )

 -هـــ  0304 -القـاهية  -دار الكتـمه اإلســمامية  -عبـد اهلل بــن أسـعد اليــافعي  -حـواد  الزمــان 

    .م[4/058)

http://www.highbeam.com/
http://concise.britannica.com/ebc/article-9364184
http://concise.britannica.com/ebc/article-9364184
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0001229.html
http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0001229.html
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 .(1)«، هبا جتذب املني إىل الداخلمقيين اليحم)نابتتني من داخل تسمى 

، وهـذا - مم 0020/ هـ325)ة ، وتويف سن- مم0235/هـ 346)وابن هبة ولد سنة 

 فما يسوغ نسبة هـذه القنـاة إىلوعليه سنة،  م362)يعني أنه تويف قبل فالوبيوس بأكثي من 

غـريه،  دقيقًا متيـز بـه عـننعم قد يكون فالوبيوس قد وصف هذه القناة وصفًا  فالوبيوس،

 .أبدًا إسناد اكتشافأا إليه، واهلل أعلمغ ولكن هذا ه يسى 

عضو عضيل، كمثي  الشكل، سميك اجلدران، جمو  مـن الـداخل،  هو الدح : ا5]

سـم، ويـزن  م0.5-0.5)سـم، وسـمكه  م8-5)وناعم امللم  من اخلار ، يبلغ طولـه 

جم، ومكانه يف منتصف حو  املـيأة، وهـو معلـق بمجموعـة مـن األربطـة،  م35-55)

مـدة  ويتكون جداره من عضما  وأليا  وأوعية دموية، ويتمـدد بشـكل عجيـمه خـمال

، وقـد وصـفه اجلنـنياحلمل فيصل إىل أربعني وعف طوله، وهو العضو الذ  يتخلىق فيه 

 ﴿: اهلل تعــاىل بـــالقيار املكــني يف قولـــه تعـــاىل                 

    ﴾(2)دة احلمـل، ويـوفي لـه كـل مـا ألنه يمسك اجلنـني طـوال مـ ؛

 .(3)حيتا  إليه من غذاء ومحاية حتى يأان اهلل تعاىل له باخليو 

                         
 - 0ط -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -أيب احلسن سعيد بن هبة اهلل بـن احلسـني  -خلق اإلنسان م 0)

 . 06ص - هـ0303م/0224

 [. 04-00م سورة املؤمنون، اآليتان ]0)

،  50ص -، اجلـن  واحليـاة خلالـد بكـي 022ص -األدغـم  جلأا( التناسيل املؤنث إلبـياهيمانظي: ام 4)

، 353ص -، املوسوعة الطبية الفقأية ألمحـد كنعـان 08ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس 

، 028ص  -احلمـل تسـاؤه  وإجابـا  لتشـامربلني ، 42ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبـي 

كـييم  -إعجـا( القـيآن يف مـا  فيـه األرحـام ، 045ص -الـوهدة لفـاخور   طفلك من احلمل إىل

 .         052-050ص -م  0225هـ/0305 - 0ط -لبنان  -بريو   -دار املعيفة  -نجيمه األغي 
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ويتكـون مـن رأس مثلـث الشـكل أو هيمـي  هو اخللية اجلنسـية للـذكي، :احليوانااملووي ا6]

ري جــدًا؛ وهــو  الشــكل، ولــه ايــل،  ،ممــن املليمــرت 5/0222)ميكــيون  م5) يبلــغ طولــه إاصـِـ

املنوية ما بني نصف وواحد باملائة من جممو  املني، حيث يتكون املنـي بشـكل  وتشكل احليوانا 

أسار من عنرصين: احليوانا  املنوية، والسائل املنو  الذ  تسبح فيه احليوانا  املنوية والـذ  

حيـث  وصـدق رسـول اهلل  حيتو  ع  العنامل الِذائية الما(مة حليـاة احليوانـا  املنويـة،

ا) قال:    .(2)(1)(املمعايكوناالولد,اولذااأرادااهللاَلْلَقايشعا اَيْ وَْعيفايشعاممامناكحل 

أنبوب عضيل يصل بني اليحم وفتحة الفـي  مـن اخلـار ، ورد  اللـون،  امله ل: ا7]

مبطن بِشاء  اطي، أنسجته متشابكة يف الطول ويف العي ، سميك القوام لكنه رقيق ه 

إىل  امـيأةوخيتلـف طولـه مـن  التمـدد والتوسـت، يتجاو( سمكه األربعة مليمرتا ، سأل

املووت الذ  تتم فيه املعـاأة اجلنسـية، وهو  ،سم م02-5أخيى، ولكنه يرتاوح ما بني )

  .(3)ومن خماله يكون خيو  الولد أمناء الوهدة

                         
أيب مـن حـديث م؛ 0348رقـم ) -م 0/0263) - باب حكـم العـزل -رواه مسلم يف كتاب النكاح م 0)

 .سعيد اخلدر  

، 023ص  -، أعطنـي طفـما بـأ  ممـن لسـمري عبـاس 050-035ص  -احلياة خلالد بكي اجلن  وم 0)

د. ممدوح (كي، د. عز الدين الدنشـار ، د.عبـد الـيمحن  -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية 

، الــوجيز يف علــم األجنــة 005ص  -م 0282هـــ/0322 -الييــا   -دار املــييخ للنرشــ  -عقيــل 

م 0286هــ/0325 - 0ط -جدة  -الدار السعودية للنرش والتو(يت  -ار د. حممد عيل الب -القيآين 

د.حممـد  -احلمل والوهدة والعقم ، 025ص  -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  ،04ص  -

إعجا( القيآن ، 8ص -م 0288هـ/0328 - 6ط -بريو   -دار املعيفة للطباعة والنرش  -رفعت 

   .603ص -يف ما  فيه األرحام لكييم األغي 

،  42ص -، اجلـن  واحليـاة خلالـد بكـي 43ص -األدغـم  انظي: اجلأـا( التناسـيل املؤنـث إلبـياهيمم 4)

احلمل ، 32ص  -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي  ،06ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس 

           .045ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور ، 020ص-تساؤه  وإجابا  لتشامربلني
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سـم، ولـه فوهتـان:  م4.5-0.5)هو النأاية السفلية من اليحم، طولـه  :عوقاالدح  ا8]

وهي تؤد   ماليمحية)وهي مستديية الشكل، وعلوية يطلق عليأا  ماملأبلية)ا سفلية يطلق عليأ

دور الصامم الذ  يسمح بصعود احليوانا  املنوية ألعـ  الـيحم مـن املأبـل، كـام يسـمح لـدم 

   .(1)الدورة باخليو  من اليحم من املأبل، وحيول دون صعود امليكيوبا  إىل اليحم

احليـة، قـت يف وسـط اخلليـة ييف صِري، كـيو  تقييبـًا، عبارة عن جسم كث: هي ةوواال ا9]

عـ  املـادة النـواة ، وحتتـو  -جتويف اخلليـة  هو سائل ُفا  يمألو -سيتوبما(م اليسبح يف و

   .(2)، وتعترب امليكز اهلام الذ  يسيطي ع  وظيفة اخللية وينظمأاماجلينا )الورامية 

اخلليـة، تتكـون مـن سلسـلة أجسـام خيطيـة داخـل نـواة  هـي :الكدوموسوممت ا11]

التي تنتقـل  ماجلينا )مطوية طيًا حمكاًم، ومصفوفة بشكل بديت، وحتمل املورما   طويلة،

  .(3)عربها الصفا  الورامية من اآلباء إىل األبناء

، ويعـد كـل مـن املـيأةوان املنـو  يف بويضـة ياحل نفاا : هو(التلقيح)اإللصمبا ا11]

خلية من ناحية عـدد الكيوموسـوما ؛ إا حتتـو  خمايـا احليوان املنو  والبويضة نصف 

                         
أعطنـي  ، 50ص -اجلن  واحلياة خلالـد بكـي  ،022ص -األدغم  اجلأا( التناسيل املؤنث إلبياهيم انظي:م 0)

           .022ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  ، 08ص -طفما بأ  ممن لسمري عباس 

اإلهلـي يف خلـق  اإلعجـا(، 03ص -حسن احلـا(مي مل الورامة يف حاه  من الصحة واملي م انظي: 0)

د. خليفـة  -البصمة الورامية وأميها ع  األحكـام الفقأيـة ، 55، 58ص -حمد النشواين ملاإلنسان 

احلمــل تســاؤه  ، 5ص  - 0223 -اإلســكندرية  -دار اجلامعــة اجلديــدة للنرشــ  -عــيل الكعبــي 

 .           024ص -وإجابا  لتشامربلني 

دار العلـوم  -احلـا(مي  أ.د. حمسـن بـن عـيل فـارس -واملـي   الورامة يف حاه  من الصحةم انظي: 4)

اإلعجــا( اإلهلــي يف  ،02ص - م0223هـ/0305 - 0ط -الييا   -للطباعة والنرش والتو(يت 

ــة دارويــن  ــد نظيي ــل النشــواين  -خلــق اإلنســان وتفني  - 0ط -دمشــق  -دار القلــم  -د. حممــد نبي

 . 85ص- م0220هـ/0300
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 ماحليــوان املنــو  والبويضــة)كيوموســومًا، أمــا اخلمايــا اجلنســية  م36)اجلســم كافــة عــ  

كيوموسومًا فقط، وعنـدما يلتقـي احليـوان املنـو  بالبويضـة وخيـرتق  م04)فتحتو  ع  

وموسـوما  الكـيل يف جدارها تتحد كيوموسوماته مت كيوموسوماهتا، فيكون عدد الكي

  .(1)كيوموسومًا، نصفأا يأيت من امليأة ونصفأا من اليجل م36)اللقيحة 

وبعد بيان املياد باملصطلحا  السابقة يمكن تلخيص اإلنجاب من الناحية الطبية فيام  

 :(2)ييل

                         
 -د/ روبـت وسـتكو  ود/باتيسـ ديـي  -يف احلمـل والـوهدة خطـوة خطـوة  موسوعة امليأةم انظي: 0)

حمـد ملاإلعجا( اإلهلي يف خلق اإلنسان ، 44-02ص  - م0225 - 0ط -تيمجة: د/ أمل معيو  

احلمـل تسـاؤه  وإجابـا  ، 30ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عبـاس ، 024ص -النشواين 

  .305ص -هدة لفاخور  طفلك من احلمل إىل الو، 023ص-لتشامربلني 

ــاة م، 302، 003، 042-85ص)-تطور اجلنني وصحة احلامل انظي: م 0) ــي خل اجلــن  واحلي ــد بك  -ال

د.وياء الدين حممد عطيـة مطـاو   -املستحدما  البيوتكنولوجية وووابطأا األخماقية ، 82-55ص

 -الطفـل ، 82-85ص  -م  0223هــ/ 0305 -الييـا   -مكتمه الرتبيـة العـييب لـدول اخللـيغ  -

ص  -م 0286 هــ/0325 - 0ط -بـريو   -عـز الـدين للطباعـة والنرشـ  مؤسسة –د.حممد رفعت 

 - 4ط -الكويت  -دار القلم  -د. حممد عامد الدين إسامعيل  -الطفل من احلمل إىل اليُد ، 04-05

اجلـن  ، 03-5ص -حمـد رفعـت ملاحلمل والوهدة والعقم ، 035-048ص - م0225هـ/0308

ص  - م0286 -العامليــة املحــدودة  دار النرشـ -د. كــامل أ. حــنش  -م )أوهــام وحقــائق طبيـةم والعقـ

 -سمري عبـاس لأعطني طفما بأ  ممن ، 453ص  -محد كنعان ألاملوسوعة الطبية الفقأية ، 86-020

موسوعة م، 66-32، 44-02ص ) -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة خطوة خطوة ، 30-44ص 

، 8-5ص - م0220 -عــامن  -دار أســامة للنرشــ والتو(يــت  -أحــمام القواســمة  -دة احلمــل والــوه

هي ـة  -علم األجنة يف ووء القـيآن والسـنة  ،023-020ص-لسبريو فاخور   موسوعة امليأة الطبية

د. فـوا(  -ومحلـه وفصـاله ممامـون ُـأيًا ، 045-044، 66ص  - اإلعجا( العلمي يف القيآن والسـنة

اهلي ـة العامليـة لإلعجـا(  -ملؤمتي العـاملي السـابت لإلعجـا( العلمـي يف القـيآن والسـنة ا -صادق املزيني 

  .04-2ص -هـ 0303 -رمضان  -ديب  -العلمي يف القيآن والسنة 
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يف كل دورة طمثية معتادة من أنثى اإلنسان تنضغ بويضة واحدة و ي  مـن املبـي ، 

الطي  العيي  لقناة املبي ، متحيكة يف هذه القنـاة حتـى تصـل إىل الـيحم، ومتي داخل 

ويف حالة غياب احليوانا  املنوية تتحلل البويضة، وتتكير الدورة كل ُأي تقييبًا. أما إاا 

وجد  احليوانا  املنوية يف الوقت املناسمه من الدورة فيمكن أن يلتقـي احليـوان املنـو  

 .مالتلقيح)لقناة املبي  فيحد  اإلخصاب  بالبويضة يف الثلث العلو 

واحليوانا  املنوية موجودة بأعداد وفرية؛ حيث يقذ  اليجل عند اجلام  يف املأبل من 

مليــون حيــوان منــو ، يمــو  معظمأــا يف املأبــل، ويكــون عــدد  م522)إىل  م022)

الـيحم، احليوانا  املنوية العابية لعنق اليحم بـاآله  فقـط، يعلـق معظمأـا عـ  جـدار 

ه يعـيش حيـوان منـو  فقـط، لكـن  م0222)إىل  م522)ويصل إىل مووت التلقيح مـن 

 م46) ساعة يف حـني تظـل البويضـة حيـة ملـدة ه تزيـد عـنم 03) احليوان املنو  أكثي من

مــن وصــول أن يلتقــي احليــوان املنــو  والبويضـة خــمال يــوم واحــد  يلــزملــذلك سـاعة؛ 

 .لكي تتم عملية اإلخصاب احليوان املنو  إىل مكان اإلخصاب

تتجمت احليوانا  املنوية حول البويضة ليتمكن واحد منأا فقط من أن خيرتق البويضة 

، مـم تستِيق عملية اإلخصاب دقائق معـدودة فقـط، وويتحد مت نواهتا ليبدأ تولد اجلنني

إىل اليحم بواسـطة حيكـة أهـداب كـاخليوط  مأو امللقحة)تستمي هجية البويضة املخصبة 

ويبـدأ انقسـام  ،القنـاةحيكة العضما  التي يتكون منأـا جـدار مت  املبي قناة  يف ليفيعةا

يف النأايـة إىل الـيحم البويضـة تصـل ، ووهكـذا ،فثامن ،البويضة امللقحة إىل خليتني فأربت

وهي املدة الكافية واملطلوبة لكي يتأيأ اليحم هستقبال  - أيام من  صيبأا ستةبعد حوايل 

يف الـيحم بعـد مـيور سـبعة أو  امللقحـةوبشكل عام تنِـيس البويضـة  -مللقحة البويضة ا

بالتِذيـة مـن خمايـا الـيحم بواسـطة  مامنية أيام من انطـماق البويضـة مـن املبـي ، وتبـدأ

 .األوعية الدموية التي تصلأا هبا
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وينمو اجلنني باستميار ليشِل جتويف اليحم تدرجييًا، ويزداد طوله وو(نـه مـت مـيور 

م األطباء احلمـل إىل ممامـة أجـزاءيام، واأل يتكـون كـل جـزء منأـا مـن ممامـة  ،عموًما يقسى

، تقييًبـا مسـم 5.5) ويبلـغ طولـه مجم08) يزن اجلنني حوايل األول اجلزءبنأاية : فأُأي

الثالـث  اجلزءوبنأاية ، مسم 45) تقييًبا ويبلغ طوله مجم 852) يزن اجلنني وبنأاية الثاين

 تقييًبا. مكجم 4.0)وو(نه  مسم 52) يبلغ طول اجلنني

 ويمكن إبيا( أهم التطورا  التي يمي هبا اجلنني يف النقاط التالية:

ــدة مــنخــمال تتشــكل [ 0] ــث  امل ــن احلمــل أعضــاء اجلســم إىل األســبو  الثال ــامن م الث

، (3)التنفيسـ واجلأـا(، (2)، واجلأا( الـدور (1)اجلأا( العصبي امليكز ك واألجأزة العضوية:

                         
ويبـدأ بـالنمو يف منتصـف األسـبو  ، اجلأـا( العصـبي امليكـز  مـن الـدماغ واحلبـل الشـوكي يتألام 0)

مـن اخلمايـا داخـل أسـطوانة طويلـة مـن اخلمايـا تـدعى  الثالث من احلمـل يف ُـكل أيـط مسـطح

ت ِلـق إحـدى هنـايتي األنبـوب  ويف اليـوم اخلـام  والعرشـين مـن احلمـل تقييًبـا، األنبوب العصبي

وبعد يومني ت ِلق هناية ، وينمو الدماغ من ممامة أكياس تتشكل يف هذه النأاية من األنبوب، العصبي

وتكتمـل البنيــة ، ق األنبـوب إىل حــدو  عيـوب خلقيــةإغـما عــدموقــد يـؤد  ، األنبـوب األخـيى

 .           يف األسبو  الثانى عرش للجأا( العصبياألساسية 

د قناتني مـن اخلمايـا لتشـكما  اجلأا( الدور  يف التشكل يف األسبو  الثالث من احلملي دأام 0) َعرْب َتوحُّ

ن القلمه يف ويبدأ القلمه  ،أا( الدور  يف العملوبحلول األسبو  اليابت يرش  اجل، قناة واحدة تكو 

ويـؤد  ، ومن األسبو  اليابت إىل السابت من احلمل تنقسم قناة القلمه إىل أربت حجريا ، وخ الدم

            .أ  ُذوا يف ُكل النمو العاد  خمال هذه الفرتة إىل حدو  عيمه يف القلمه

 ، حيث تظأي اليئة كنتوء يف وسط اجلسـم مل،احل من م06)اجلأا( التنفيس يف التشكل من اليوم  ي دأم 4)

تتكـون  م30) ويف اليـوم تتكـون القصـبة اهلوائيـة، م45) يف اليـومو ،تكرب وتتشعمه م44) ويف اليوم

            .تشعبا  القصبا  اهلوائية إىل مجيت أجزاء اليئتني
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  .(3)واألطيا ، (2)، والفم(1)واألانني وافة إىل أعضاء العيننيباإل

مـن ا(ديـاد حجـم  بدءًا من األسـبو  التاسـت تتكـون تِـريا  جسـدية يف اجلنـني:[ 0]

 .وإعادة التشكيل البنائي للعديد من األجأزة العضوية عدادها،أاخلمايا و

ي املتوسـط مـن احلبـل بحلول األسبو  العاأ يصبح الوجه إنسـانيًا، ويعـود املعـ[ 4]

ليضت املعدة واألمعاء الدقيقـة والِليظـة  الرس  إىل البطن، ويدون عك  عقارب الساعة

 يف ووعأا الطبيعي.
 

البدايا  األولية لألعضاء التناسلية اخلارجية تكون متشـاهبة يف بـادا األمـي بـني [ 3]

يز، فـما يمكـن التفييـق الذكور واإلنا ، ومت بداية الشأي الثالث تبدأ هذه األعضاء بالتام

 .بحلول األسبو  الثاين عرشبني األعضاء التناسلية اخلارجية املذكية واملؤنثة إه 

اجلأـا( مـن احلمـل، أمـا  عرش اجلأا( الكلو  مت هناية األسبو  الثاين يكتمل نمو[ 5]

الـوظيفي مـت  اوعملأ ايكتمل نامؤهفاهلضمي وملحقاته من الكبد والطحال والبنكيياس 

 ية األسبو  السادس عرش.هنا

                         
اء اخلارجيـة لألانـني مـت وتظأـي األجـز، يف األسـبو  اليابـت مـن احلمـلالعينـني واألانـني  نمو ي دأم 0)

وغالًبا ما تنجم عيوب يف العينني واألانـني عـن ُـذواا  حتـد  بـني األسـبو  ، األسبو  السادس

    اليابت والسادس من احلمل.        

وتتشـكل الشـفتان واحلنـك بــني ، بالتشـكل خــمال األسـبو  اليابـت واخلـام  مـن احلمــل بنـى الفـم   ادأم 0)

ويـتم تشـكل كـل مـنأام مـن تيكيبـا  منائيـة تتحـي  تـدرجييًا مـن ، من احلمـلاألسبو  السادس والتاست 

فقـد  وإاا ما تدخل أ  يشء يف النمو الطبيعي خمال هـذه الفـرتة، اجلوانمه نحو منتصف الوجه مم تندمغ

 .ويطلق ع  هذه العيوب بالشفة املشقوقة أو احلنك املشقوق، حيد  انشقاق يف الشفة العليا أو احلنك

بـدأ ، ويكرباعم نسيجية خـمال األسـبو  اخلـام  مـن احلمـل مالذراعان والساقاناألطيا  ) د ظهم 4)

وتتشكل أصابت اليدين والقدمني عندما متو  خمايـا معينـة ، الذراعان بالنمو قبل الساقني بعدة أيام

            .ممكنًا يف األسبو  السادساألصابت ويصبح متييز ، وترت  فياغا  يف النسيغ املتبقي
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 ول اجلنني برسـعة لينمـو تقييًبـاــيزداد ط الشأي الثالث إىل اخلام  من احلملمن [ 6]

 .من هذه األُأيُأي يف كل  مسم 5)

يِطي ُـعي  ، ويف هذه املدةتشعي األم بحيكا  اجلنني مت الشأي اخلام  للحمل[ 5]

َغمه جسم اجلنني َغـمه يف ، ًضـا عـ  الـيأسيظأي الشعي أيكام  ،ناعم يدعى الزَّ وخيتفـي الزَّ

 فرتة هناية احلمل أو بعد الوهدة بقليل. 

تفتح جفون العني مت األسبو  السادس والعرشين من احلمل، وخمال األسـبو  [ 8]

 الثامن والعرشين تنمو أظافي أصابت اليدين والقدمني نمًوا جيًدا.

نظـًيا ؛ سـبو  الثمامـني مـن احلمـليظأي اجلنني وارًبا إىل احلمية وُفاًفا حتـى األ[ 2]

ويف آخي ستة أو مامنيـة أسـابيت قبـل الـوهدة ، ليقة اجللد واهفتقار إىل الشحوم حتت اجللد

 ويصبح اجللد أمل  ومتكامل النمو. ،تنمو الشحوم برسعة

 ومـن خـمال هـذه العمليـة، تدعى عملية الووـت باملخـا و وينتأي احلمل بالووت،

، (1)، وتكون مدة احلمل يف الِالمه تسعة أُـأي قمييـةخار  اليحمي دفت اجلنني واملشيمة 

أسبوعًا من التلقيح، وع  طييقة األطباء يف حساب مدة احلمل  م48)يومًا أو  م066)أ  

                         
 أيضًا ع  أن غالمه مدة احلمل تسعة أُأي قميية. -رمحأم اهلل  - وقدانصاالفقهمعم 0)

عبد اليمحن بـن الشـيخ حممـد بـن سـليامن ُـيخي (اده  -جممت األهني يف أح ملتقى األبحي  ]انظي: 

يـل التـا  واإلكل، م0/353) -لبنان  -بريو   -دار إحياء الرتا  العييب  -املعيو  بداماد أفند  

اق  -ملخترص خليل   -دار الكتـمه العلميـة  -أبـو عبـد اهلل حممـد بـن يوسـف العبـدر  الشـأري بـاملَوَّ

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املعـيو   -منح اجلليل أح حمترص خليل م، 5/355) - لبنان -بريو  

حتفـة م، 5/44م )3/022) - م0282هــ/0322-لبنـان  -بـريو   -دار الفكي  -بالشيخ عليش 

 -الفـــيو  م، 005، 8/85م )5/452م، املِنـــي )5/044، هنايـــة املحتـــا  )م8/045ملحتـــا  )ا

ــد اهلل حممــد ــو عب ــدين أب ــح املقــدر  ُــم  ال ــن مفل ــمه  -ب ــريو   -عــاق الكت ــان  -ب -3ط-لبن

 م[              5/545) -م 0285هـ/0325
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مــت  ،أســبوعًا مــن بدايــة آخــي حيضــة حاوــتأا املــيأة م32)يومــًا أو  م082)تكــون املــدة 

 م30)أسبوعًا و  م45)ند األطباء هي بني مماحظة أن مدة احلمل الكامل املتعار  عليأا ع

 .(1)أسبوعًا من بداية آخي حيضة حاوتأا امليأة

وه بد من التنبيه هنا ع  بع  الفيوق يف حساب املدد يف بـاب احلمـل والـوهدة بـني 

كمام الفقأاء وكمام األطباء، والـك حتـى يكـون هنـا  فأـم صـحيح لكـمام كـٍل يف هـذا 

 التاليان:الباب، وأهم الك الفيقان 

يعربون عن املدد يف هـذا البـاب بالشـأور واأليـام، أمـا  -رمحأم اهلل  -أن الفقأاء [ 0]

األطباء فيعربون عنأا باألسابيت، وهذا يقتيض توخي الدقة عند حتويل ُـأور الفقأـاء إىل 

  أسابيت األطباء.

ضـة بـاحليوان أ  من حلظة تلقيح البوي)أن املدد عند الفقأاء تبدأ من بداية احلمل [ 0]

، أما املدد عند األطبـاء فتبـدأ مـن بدايـة آخـي حيضـة حاوـتأا املـيأة، ماملنو  ع  املشأور

 002)وهذه املدة تزيد يف الِالمه عن املدة التي يذكيها الفقأاء بأسبوعني تقييبـًا، فمـثمًا: 

أسبوعًا  م02)م أسبوعًا ويومًا، لكنأا عند األطباء تعادل 05من عمي اجلني تعادل ) ميوماً 

  .(2)ممن بداية آخي حيضة حاوتأا امليأةيومًا  043أ  )ويومًا 

                         
ورة طمثيـة لـألم؛ فـإن حتديـد اعتبـارًا مـن آخـي دعنـد األطبـاء  يبـدأ وملماكمناحسامباهاذهااألسامبيعم 0)

 األسبو  الذ  وصل إليه عمي اجلنني يعتمد أوهً ع  معيفة األم نفسأا بتاريخ آخي دورة طمثية هلا. 

لكن هنا  وسيلة أخيى ملعيفة عمي اجلنني احلميل وحساب هذه األسابيت، والك عن طييق تصويي  

 الدقيقة، وخاصة يف الثمامة األُأي األوىل.اجلنني باألُعة الصوتية، والتي تتوىل مثل هذه املأمة 

 م 0220هــ/ 0300- 0ط -بـريو   -الدار العيبية للعلوم  -ماجد طيفور  -روعة اخللق  انظي:] 

 .           [22ص -

ــا  م 0) ــار  -مشــكلة اإلجأ ــيل الب ــد ع ــت  -د. حمم ــدار الســعودية للنرشــ والتو(ي ــدة  -ال  - 0ط -ج

       .     33، 02ص  - م0286هـ/0325
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رؤيـة )ندوة وبيانًا ألمهية إدرا  ووبط الفيقني السابقني أنقل هنا مما جاء يف توصيا  

ُـعبان  م04-02)املنعقـدة يف الكويـت يف املـدة مـن  مإسمامية لـبع  املامرسـا  الطبيـة

م، والتـي نظمتأـا املنظمـة اإلسـمامية للعلـوم 0285إبييـل  م00-08)هـ املوافق  0325

ثامنيااةاوقاداكاامنااخلافاالفمصاالابافااإلسااقم اوالاوالدةاعواادا»مـا نصــه: الطبيـة بالكويــت 

أس وعم ,اولكنامعاالتقاد االط اياالاذياحّسانافادصااجلوافااألصاغداماناهاذاااوعرشين

وهاوايطامبقااحلكا ااالع دا االقدرةاعىلااحليمةانزيفاهذاااحلدالىلاأربعةاوعرشايناأسا وعم ,

  .(1)«الرشعياالذياجيعلاأدنىامدةااحل لاحتىاالوالدةاستةاأشهد

وما جاء يف هذه التوصيا  وقت فيه اخلطأ من وجأني ناجتني عـن عـدم وـبط الفـيقني 

 املتقدمني:

 -التي هي أقل مدة للحمل عند الفقأـاء  -أهنم ملا أرادوا حتويل األُأي الستة  األويف:

يومًا فقط، يف حني أن ستة  م068)أسبوعًا، وهذا يساو   م03)ا تعادل إىل أسابيت جعلوه

 أسبوعًا. م05)يومًا، أ  أهنا أكثي من  م055)أُأي ه تقل عن 

أهنم ق ينتبأوا إىل أن أسابيت األطباء تزيد بأسـبوعني عـن حسـاب الفقأـاء؛ ألن الثمين:ا

، وهـذا يعنـي أن -كـام تقـدم  -حساهبا يبدأ عند األطباء من بداية آخـي دورة طمثيـة لـألم 

أسبوعًا عند الفقأاء، أ  أقل من أقل مدة للحمل  م00)أسبوعًا عند األطباء تقابل  م03)

 عند الفقأاء بثمامة أسابيت. 

وإاا أردنا أن نحول األُأي الستة التي هي أقل مـدة للحمـل عنـد الفقأـاء إىل أسـابيت 

؛ والك ألن السنة القميية م08) األسبو  منأسبوعًا ويومني  م05)األطباء فإهنا ستقابل 

                         
، وهـو 552ص  -سلسلة مطبوعا  املنظمة اإلسمامية للعلوم الطبية بالكويت  -م انظي مبت الندوة 0)

 . http://www. Islamset.comمنشور يف موقت املنظمة ع  الشبكة العاملية للمعلوما : 
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 م055)، ونصفأا (1)وهي املعأودة عند اإلطماق يف الرش  تقييبًا،يومًا  م453)أو اهلمالية 

                         
 . من العلامء بأن هذه األُأي الستة هي باألهلة كسائي أُأي الرشيعة رصحاكث م 0)

ــي: ]ا  ــي نظ ــت األهن ــة )0/360) -جمم ــاوى اهلندي ــار 0/504م، الفت ــدر املخت ــ  ال ــار ع م، رد املحت

دار الكتـاب  -أبـو الوليـد سـليامن بـن خلـف البـاجي األندليسـ  -م، املنتقى أح املوطـأ 4/325)

 -دار الشـعمه  -حممـد بـن أمحـد القيطبـي  -م، اجلامت ألحكام القـيآن6/02) - 0ط  - اإلسمامي

 -م، حاُـية الدسـوقي 2/034) - حتقيق: أمحد عبد العلـيم الـربدوين -هـ 0450 - 0ط -القاهية 

أمحـد بـن حممـد  -م)بلِة السالك ألقـيب املسـالكم، حاُية الصاو  ع  الرشح الصِري 0/002)

إبـياهيم بـن  -م، املأـذب0/048) - مرصـ -القـاهية  -دار املعـار   -اخللويت الشـأري بالصـاو  

عـ  أح املـنأغ  م، حاُـية اجلمـل4/008) -بـريو  -دار الفكـي  -(  بـن يوسـف الشـريا عيل

 -بـريو   -دار الفكـي  -الشيخ سليامن اجلمـل -)فتوحا  الوهاب بتوويح أح منأغ الطمابم

ــان ــة احلبيــمه عــ  أح م، حاُــية البجريمــي 0/046)- لبن  -اخلطيــمهمعــ  أح اخلطيــمه )حتف

م، 0/454)-م  0225هــ/0305 -لبنـان -بريو   -كي دار الف -بن حممد البجريمي املرص   سليامن

عبـد احلـق بـن غالـمه بـن عطيـة  - املحير الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـزم، 3/5) كشا  القنا 

حتقيق: عبد السمام عبد الشايف حممد  - م0224هـ/0304 - 0ط -دار الكتمه العلمية  -األندليس 

ـــان 4/022) - ـــنقي -م، أوـــواء البي ـــني الش ـــد األم ـــة  -طي حمم ـــن تيمي ـــة اب ـــاهية  -مكتب -الق

 م.[4/54) - م0220هـ/0304

قول ، ومن الك يومًام082إىل أن هذه األُأي عددية ه همالية )أ  أهنا  لكناذهبابعااالشمفعية  

واعلا ا»م: 3/068) -القـاهية  -املطبعة امليمنيـة  -ع  أح البأجة ابن قاسم العباد  يف حاُيته 

ةاأشاهداالتاياهاياأقالامادةااحل الاهالاهاياعددياةا؟اأواهاللياةا؟ا,اواساتو فاأهن ا اي يواوااأناالسات

ألنااألربعةااألشاهدااألوىلاعددياةاقطعاما,اأربعاونانطفاةاثا اأربعاوناعلقاةاثا اا;ال لقيوياأهنماعدديةا

وقــال ابــن حجــي اهليتمــي يف حتفــة املحتــا  ،  «أربعااونامضااغةاف مقيهااماكااذلكا,الذاالاقمةاالابااملفدق

ا،«أشهد(اعدديةاالاهالليةاكاامابحثايفاال لقيواياألاذاامماماياأاا ااملمةاةاوالعرشاينا)ستةا»: م8/050)

 =                                (.28وعىلاهذااالقويفايكونالكاميفاستةااألشهدابإكاميفامخسةاأيم امنااألس وع)
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ويضـا  إىل الـك  مـن التلقـيح، يومًا، وهو ما يعادل متام مخسة وعرشين أسبوعًا ويـومني

مـن بدايـة آخـي دورة  أ  -أسبوعان ليكون حساب هذه األُأي موافقًا حلسـاب األطبـاء 

ويـومني  م05)فتكون املحصلة إكـامل األسـبو   -طمثية لألم ه من بداية حدو  احلمل 

  .(1)م08)من األسبو  

وهنا  أمي آخي مأم بل ويف غاية أمهية ينبِي التنبه لـه، وهـو أن األطبـاء يفرتوـون يف 

حيصـل بعـد  -الـذ  هـو مظنـة التلقـيح  -مدة احلمل وعمي اجلنـني أن التبـوي  حساب 

ويبنون ع  الك حساباهتم، وهـذا لـي  دقيقـًا مـن الناحيـة  يومًا من بداية احلي ، م03)

يومًا  م08)العلمية؛ والك ألن هذا ه يصدق ع  مجيت النساء بل ع  من دورهتا املنتظمة 

                                                          
م فيتقيـد هبـا، ؛ والك ألن نفخ اليوح ق يأ  يف الرشـ  باألُـأي بـل باأليـالكناهذااالقويفافييفانظد= 

ولي  األمي كذلك هنا، بل ظاهي القيآن هنا اعتبار األُأي، وهـي عنـد اإلطـماق األُـأي اهلماليـة، 

ومن الك ما قاله ُأاب الدين أمحد بـن هذا القول،  -رمحأم اهلل  -وقد انتقد بع  علامء الشافعية 

ــاء الكتــمه العيبيــة دار  -أمحــد القليــويب يف حاُــيته عــ  أح املحــيل عــ  منأــا  الطــالبني   -إحي

، ويعنـي بـاآليتني قولـه تعـاىل: «وفيايفانظاداماعااالساتداليفابامآليتف»م: 3/5) -م 0225هـ/0305

﴿                 »  / [، وقولــه:05]األحقــا ﴿                  ﴾ 

عبد احلميـد  - كام يف حوايش الرشواين ع  حتفة املحتا  -ال سيد عمي البرص  وق[، 044]البقية/

قداي عاداهاذاااأللاذاكاوناالاواردا»م: 8/050) -هـ 0405 -القاهية  -املطبعة امليمنية  -الرشواين 

واحلمصلااالوارداعددااأليم افتقيداهبمادونااألشهد,ا ّاوثَا,اهوما االوصااألشهداوهيا االرشعااداللية

 «. ملماذكداومدركم ااأنيفامست عدانقالاملومفم يفالظمهداكالمه ,

املوسـوعة العلميـة الشـاملة يف اإلعجـا( ، 8ص -فـوا( املزينـي لومحله وفصاله ممامون ُـأيًا  م انظي:0)

املوسـوعة العلميـة الشـاملة ، 34ص - م0225هــ/0306 - 0ط -د/سمري عبد احلليم  -القيآين 

وانظــي مــا  .008ص - م0225هـــ/0306 - 0ط -عبــد احللــيم  د/ســمري -يف اإلعجــا( النبــو  

 .0085-0084ص –سيأيت 
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يومًا مـن التبـوي   م03)فقط، بينام احلقيقة العلمية تقول إن احلي  هو الذ  حيصل بعد 

، وهذا يصدق ع  مجيت النساء دون استثناء، وهذا يعني أنه بالنسـبة -اا ق حيصل محل إ -

يومًا حيد  التبوي  يف منتصـف الـدورة  م08)للنساء اللوايت تكون دورهتن املنتظمة كل 

، -يومـًا  م03)يومًا، وبعد أول يوم من احلي  السابق بـ  م03)أ  قبل احلي  التايل بـ  -

يومًا مثمًا فستظل املدة الزمنية بني  م45)انت الدورة الطمثية عند امليأة كل يف حني أنه لو ك

يومًا، بينام سيتم التبوي  يف هذه احلالة بعد  م03)التبوي  واحلي  التايل مابتة ومقدارها 

 نحسمه املدة مـنأن يومًا من احلي  السابق، وعليه فاألدق يف حساب عمي اجلنني  م00)

أ  من التـاريخ الـذ  كـان يفـرت  أن ينـزل فيـه دم  - عن امليأة تاريخ آخي حيضة غابت

  (1)يومًا. م03)مم نضيف ع  الك  -احلي  ولكنه ق ينزل 

الذ   -وبناء ع  ما تقدم فإن ما د ر  عليه من أن يكون التحويل من حساب الفقأاء  

الذ  هو  -باء إىل حساب األط -ع  املشأور من حلظة تلقيح البويضة باحليوان املنو هو 

يومـًا أو أسـبوعني غـري دقيـق، وكـذا  م03)بإوـافة  - من بداية آخي حيضة حاوتأا امليأة

يومـًا أو أسـبوعني غـري  م03)التحويل من حساب األطبـاء إىل حسـاب الفقأـاء بإنقـاص 

 م08)دقيق أيضًا؛ والك ألن هـذا إنـام يصـدق عـ  امـيأة اا  دورة طمثيـة منتظمـة كـل 

حة عن األخذ به يف حال اجلأل بعدد أيام الدورة الطمثية أو عدم انتظامأا يومًا، وه مندو

ا(28)أممالذااكمنتادورةااملدأةاالط ثياةاموتظ اةاوكمناتاأقالاأواأكثاداماناعممًا بالِالمه، 

                         
إيــف دوبــيا ، ايلــني  -احلمــل والــوهدة ، 6ص -احلمــل تســاؤه  وإجابــا  لتشــامربلني  م انظــي:0)

-م 0282هـــ/0322 - 4ط -بــريو   -املؤسســة اجلامعيــة -تيمجــة: حممــد امليعشــيل  -مــونتينيي 

تطـور اجلنـني ملحيـي ، 05ص -مـل والـوهدة إلكـيام طلعـت سؤال وجـواب عـن احل 022، 8ص

 .006ص -الدين العلبي 
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يومم افإنيفايتعفاأنايقمبِلاكلانقاصاأوا يامدةانقاصاأوا يامدةاباوفسااملقادارا ااألسا وعفا

 مثمًا: ، فاملضمففاأوااملطدوحف

أســبوعًا مـن أول آخــي حيضــة ملــن  م02)أسـبوعًا مــن حلظــة التلقـيح تقابــل  م05))أم 

أسـبوعًا ملـن  م02)يومـًا، و  م00)أسبوعًا ملن دورهتا كل  م08)يومًا، و  م08)دورهتا كل 

 يومًا. م45)دورهتا كل 

أسـبوعًا مـن حلظـة التلقـيح ملـن  م05)أسبوعًا من أول آخي حيضة تقابـل  م02))بم 

أسـبوعًا ملـن  م06)يومـًا، و  م00)أسبوعًا ملن دورهتا كل  م08)يومًا، و  م08)دورهتا كل 

 (1) يومًا. م45)دورهتا كل 

ونظيًا ملا تقدم من أن حساب األطباء يشوبه يشء من عـدم الدقـة، فـإنني أرى أنـه مـن 

ب املتعــني عــ  املفتــني وجأــا  الفتــوى الرشــعية أه يصــدروا الفتــاوى بنــاء عــ  حســا

أ  اعتبارًا من حلظة التلقيح أو من حلظة  -األطباء، بل ع  احلساب احلقيقي لعمي اجلنني 

الذ  هو التأكد من وصول هـذا  - (2)، مم يكون حتقيق املناط-اهنِياس يف بطانة اليحم 

                         
 أكثي من خمال اجلدول التايل: الكتوويح  وي كنم 0)

بدايــة آخــي عمــي اجلنــني مــن 

 )حساب األطباءمحيضة 

 )حساب الفقأاءممن حلظة تلقيح البويضة عمي اجلنني 

 يوماً  45دورة كل  يوماً  08دورة كل  يوماً  00دورة كل 

08 05 06 05 

02 08 05 06 

02 02 08 05 
 

   .وجيتأد يف حتقيقأا يف الفي  ،أو منصوصا عليأاً  عليأا، أن تكون القاعدة الكلية متفقاً : معوىاحتقيقااملوم م 0)

عبـد اهلل بـن  -رووة الناظي وجنة املناظي يف أصول الفقه ع  مذهمه اإلمام أمحـد بـن حنبـل ]انظي:  

حتقيـق: أ.د.عبـد الكـييم  -م 0224هـ / 0304 - 0ط -الييا   -مكتبة اليُد  -امة أمحد بن قد

 م[4/820) -النملة 
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 مأمة األطباء. -اجلنني املعني إىل العمي املذكور يف الفتوى 

ثمًا قد ييى املفتي أنه جيو( اإلجأـا  يف حالـة معينـة وهذا األمي له أمهيته الكبرية، فم

يومًا، وهذه املدة تعادل عند األطبـاء  م002)إاا ق تنفخ اليوح يف اجلنني ببلوغه من العمي 

فإاا تم إصدار الفتوى بناء ع  حسـاب  يومًا من بداية آخي حيضة حاوتأا امليأة، م043)

يومـًا؛  م006)ت فيه اليوح له من العمي األطباء فسيؤد  الك إىل إجأا  جنني قد نفخ

يومــًا فقــط، وهــذا جيعــل  م00)بسـبمه عــدم مياعــاة أن الــدورة الطمثيــة ألمــه كانـت كــل 

م يومًا من التلقيح، يف حـني 005تقابل عند هذه امليأة ) يومًا من بداية آخي حيضة م043)

طـأ الفـادح بمعيفـة أنه لو تم إصدار الفتوى بناء ع  حساب الفقأاء ألمكن تمايف هذا اخل

 مـن بدايـة آخـي حيضـة م يومًا مـن005)التلقيح تقابل عند هذه امليأة يومًا من  م002)أن 

  يومًا. م043)ولي  

باألسـابيت التـي حتـدد العمـي احلقيقـي  أمأن يكـون تعـاملاألطبـاء وأخريًا فـإين أو  

مـن التلقـيح أو احلسـاب وأن يقوموا بتحويل حساباهتم من بداية آخي حيضة إىل  للجنني،

يف الصـوتية فـوق باألُعة ومستعينني  لميأة،الطمثية لدورة المياعني عدد أيام  التبوي ،

وإن كـان وه متابعة احلمل،  هو املسجل يف ملفالعمي احلقيقي للجنني يكون أن و ،الك

احلسـاب بـالنظي إىل أنـه هـو  -من بداية آخي حيضـة التي تبدأ األسابيت مت بد من التعامل 

مـن اهجتأـاد مـن البدايـة يف حماولـة معيفـة تـاريخ  فمابـد حين ـذٍ  -ذ  يتعامل به عامليـًا ال

العمـي اهصـطماحي ويكون هذا هـو  ن،اع  الك أسبوع يزادمم ، -كام تقدم -التبوي  

بِـ  النظـي عـن الوقـت احلقيقـي لبدايـة آخـي حيضـة للجنني بناء عـ  حسـاب األطبـاء 

 أعلم.تعاىل للميأة، واهلل 

 * *  *  * 
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 تيجت إىل أميين امنني: أمهية اهجتأاد يف بيان أحكام النوا(ل يف اإلنجابإن 

 أمهية اهجتأاد يف النوا(ل بصفة عامة. األويف:

 أمهية النسل يف الرشيعة اإلسمامية.الثمين:ا

فـيمكن تلخيصـه يف  -ية اهجتأاد يف النـوا(ل بصـفة عامـة وهو أمه -أما األمي األول 

 :(1)النقاط التالية

خامتـة حمققـة جلميـت مصـالح النـاس، مسـتوفية ن أيعة اإلسمام جاء  أيعة إ[ 0]

 ،عمومأا مجيت أقطـار املعمـورةألحكام ما كان موجودًا وما جيد بعد الك، والك يستلزم 

لنـاس لوالبحث يف أحكام كل جديد يطـيأ ليتأكـد  م ما يرب( هذا اجلانمه اهجتأادهمن أو

 . صماحيتأا ومماءمتأا مأام تِري  الظيو  واألحوال

ن إعطاء النوا(ل املستجدة يف كل عرص أحكامأا الرشعية املناسبة يدخل دخـوه إ[ 0]

 وإحياء ما اندرس من معامله. دينلا اأوليا حتت مأمة التجديد هلذ

ودعوة ملحيـة إىل  جادةً  مأا الرشعية املناسبة هلا مطالبةً حكاأإعطاء النوا(ل إن يف [ 4]

وهو تطبيق عميل ترب( بـه حماسـن اإلسـمام ويظأـي  ،حتكيم الرشيعة يف مجيت جوانمه احلياة

 منه سمو ترشيعاته.

                         
فقـه  ،008-003ص  - سـفي القحطـاينملمـنأغ اسـتنباط أحكـام النـوا(ل الفقأيـة املعـاملة م انظي: 0) 

 .           04ص-فقه القضايا الطبية املعاملة للقيه داغي واملحمد  م، 0/45) -جيزاين للالنوا(ل 
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إىل خطـورة قضـايا ومسـائل ابـتيل وتنبيأًا  مة،لأل اً أحكام النوا(ل إيقاظ بيانإن يف [ 3]

ومضـادة  مت كوهنا  الفة أُد ما تكون املخالفة لقواعد هذا الدين، هبا مجو  من املسلمني

 .ملقاصده

مياعاتــه حلاجــا  النــاس  أحكــام النــوا(لبيــان إن مــن أبــي( اجلوانــمه أمهيــة يف [ 5]

وهذه املياعاة من مقتضيا  اليمحة التـي يف قولـه  ،املتجددة ومصاحلأم املتِرية و املتطورة

 .     ﴾(1)﴿ تعاىل:

فـيمكن تووـيحه مـن  -وهو أمهيـة النسـل يف الرشـيعة اإلسـمامية  -وأما األمي الثاين 

 :(2)خمال النقاط التالية

بـل كـل  -إن حفظ النسل يعد من الرضوريا  التي جـاء  الرشـيعة اإلسـمامية [ 0]

 بحفظأا. -الرشائت الساموية 

                         
 [.          025، اآلية ]األنبياءم سورة 0)

 هــ/0328 - 0ط -دمشـق  -دار القلـم  -عبد احلميد حممود طأام(  -األنساب واألوهد م انظي: 0)

م، املقاصـــد العامـــة للرشـــيعة 32/062) -الكويتيـــة املوســـوعة الفقأيـــة ، 35-45 - م0285

 4ط -اخليطوم  -الدار السودانية  -القاهية  -حلديث دار ا -د.يوسف حامد العاق  -اإلسمامية 

اين  -، مقاصـد الرشـيعة اإلسـمامية 424ص  -م 0225هــ/0305 - دار  -(يـد بـن حممـد اليمـى

د.نـور الـدين بـن  -، علم املقاصـد الرشـعية 88ص -هـ 0305 - 0ط -الِيث للنرش والتو(يت 

ــادمي  ــار اخل ــان  - ت ــة العبيك ــا   -مكتب ـــ/0300 - 0ط -اليي ــل ، 84ص  -م 0220ه طف

 -الييـا   -مكتبـة دار احلمييضـ  -القحطـاين  ماحــــحسن بن ف -األنبوب والتلقيح الصناعي 

ـــ/0303 - 0ط ــي ، 06-04ص - م0223ه ــري الطبيع ــيح غ ــام التلق ــويي  أحك ــعد الش  -لس

 .04-08ص
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د الرش  من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليأم دينأم مقصو»: (1) قال الِزايل* 

ونفسأم وعقلأم ونسلأم ومـاهلم ، فكـل مـا يتضـمن حفـظ هـذه األصـول اخلمسـة فأـو 

وهـذه األصـول ..مصلحة ، وكل ما يفو  هذه األصـول فأـو مفسـدة ودفعأـا مصـلحة.

 .(2)«اخلمسة حفظأا واقت يف رتبة الرضورا  ، فأي أقوى املياتمه يف املصالح

 ،تكـاليف الرشـيعة تيجـت إىل حفـظ مقاصـدها يف اخللـق» :(3) الشـاطبي قال* 

 تعدو ممامة أقسام: هوهذه املقاصد 

 : أن تكون رضورية.أحدها *

                         
هـم، وتـويف  352ة )هو: حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد الِزايل، الشافعي. فقيه، أصويل. ولد سنم 0)

هـم. من مؤلـفاته: )البسيطم، و )الوسيطم، و )الوجيزم، و )اخلماصةم كلأا يف الفقـه، و  525سنة )

 )املستصفى من علم األصولم، و )املنخول من تعليقا  األصولم.

القـاهية  -هجي للطباعـة والنرشـ  -تا  الدين السبكي  -]انظي تيمجته يف: طبقا  الشافعية الكربى   

ــاحي -هـــ 0304 - 0ط - ــو، وحممــود الطن ــاح حممــد احلل ــد الفت ــق: عب ــا  م، 6/020) حتقي طبق

 م.[           02/400) سري أعمام النبماءم، 0/024) -قايض ُأبة هبن الشافعية 

دار الكتـمه  -حجـة اإلسـمام أبـو حامـد حممـد بـن حممـد الِـزايل الشـافعي  -املستصفى يف علم األصول م 0)

 .053ص - حتقيق: حممد عبد السمام عبد الشايف -هـ 0304 - 0ط -لبنان  -  بريو -العلمية 

مـن علـامء املالكيـة، الِينـاطي الشـاطبي. اللخمـي،  أبـو إسـحاق، هو: إبياهيم بن موسى بن حممد،م 4)

، املوافقــا م)مــن مؤلـــفاته:  .مهـــ522تــويف ســنة )وفقيــه، ومفرســ، وحمــد . أصــويل حمقــق، 

 اهعتصامم. و)

مطبو  مت كتـاب الـديبا  املـذهمه  -أمحد التنبكتي  - يمجته يف: نيل اهبتأا  بتطييز الديبا ]انظي ت 

 -ُجية النـور الزكيـة يف طبقـا  املالكيـة ، 36ص  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -هبن فيحون 

، األعـمام 040ص  -هـ  0432 - 0ط -بريو   -دار الكتاب العييب  -بن  لو   حممد بن حممد

 م.[ 0/008) معجم املؤلفنيم، 0/50كيل )للزر
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 : أن تكون حاجية.والثاين *

 : أن تكون حتسينية.والثالث *

د  أهنا ه بد منأا يف قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إاا فقـ فمعناهاالرضورية:  فأما

ويف األخـيى فـو   ،بل ع  فساد وهتار  وفو  حيـاة ،ع  استقامة الدنياق جتي مصالح 

باخلرسـان املبـني... وجممـو  الرضـوريا  مخـ  وهـي: حفـظ  واليجـو النجاة والنعـيم 

 .(1) «والعقل ،واملال والنسل، والنف ،، الدين

 ﴿ فقال سبحانه:الزوا  بمنى اهلل سبحانه ع  اإلنسان [ 0]        

              

﴾(2)،وجعل نعمة  ، وجعل تعاىل من أهم أغيا  الزوا  التناسل وبقاء الذرية

جل من تستحق الشكي له سبحانه وتعاىل، ويف الك يقول  جل النعم التيالولد من أ

 .           ﴾(3)﴿ قائل:

واحليص ع  الذرية الصاحلة  واليغبة فيه، التامس الولد،بنيى القيآن الكييم أن [ 4]

عن نبي اهلل إبياهيم عليه وع  الكييم القيآن  ففي ،والشوق إليأا كان من سنن النبيني

 ﴿ :قوله تعاىل يف ه بذلكؤدعاأتم التسليم ة ومانبينا أفضل الص     

   ﴾(4) ،قوله تعاىليفكام  عن نبي اهلل (كييا  الك أيضاً جاء و : 

                         
حتقيق: عبداهلل  -بريو   -دار املعيفة  -إبياهيم بن موسى الشاطبي  -املوافقا  يف أصول الرشيعة م 0)

 م.          02، 8/ 0) - درا(

 [.          00م سورة اليوم، اآلية ]0)

 [.          50م سورة النحل، اآلية ]4)

 [.          020-022آليتان ]، االصافا م سورة 3)
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﴿                                     

                                      

     ﴾ (1)دلت هذه اآلية »: (2) ، قال القيطبي

 : تعاىلاهلل  قال وهي سنة امليسلني والصديقني، ع  طلمه الولد،       

    ﴾(3)»(4). 

وأنـه مـن صـفا   كد القـيآن أن الـتامس الذريـة الصـاحلة مـن السـنن املحمـودة،أ[ 3]

ـــائأم  ـــؤمنني ودع ـــك امل ـــاىل: قيف وال ـــه تع ﴿ول                   

     ﴾ (5).  

النسل، ومن هذه ع  بقاء لإلجاء  النصوص الرشعية بتحييم قتل األوهد ؛ والك [ 5]

  ﴿، وقوله:        ﴾ (6)﴿النصوص: قوله تعاىل: 

                         
 [.          42 -48، اآليتان ]آل عميانم سورة 0)

هو: حممد بن أمحد بن أيب بكي بن فيح، أبو عبد اهلل، األنصار ، اخلزرجي القيطبي، املالكي. مفرس، م 0)

 األسـنى يف أح أسـامء اهللو) ،ممـن مؤلفاتـه: )أحكـام القـيآن .هــم 650فقيه، حمد . تويف سـنة )

 .مالتذكية بأحوال املوتى واآلخيةو)، ماحلسنى

 -مكتبة العلوم واحلكم  -ُم  الدين حممد بن عيل الداود   -]انظي تيمجته يف: طبقا  املفرسين   

ُذرا  الذهمه ، 405الديبا  املذهمه ص ،036ص -م 0225هـ/0305 - 0ط -املدينة النبوية 

 [.          م5/445)

 [.          48م سورة اليعد، اآلية ]4)

 .          م3/50)م اجلامت ألحكام القيآن للقيطبي 3)

           .[53، اآلية ]الفيقانم سورة 5)

           .[032، اآلية ]األنعامم سورة 6)
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      ﴾(1)  :وقوله﴿      

   ﴾(2)تعاىل:  . وقوله﴿         

         ﴾(3) (4) قال ابن كثري، اآلية :

هذا يشمل قتله بعد وجوده كام كان أهل اجلاهلية يقتلون و ﴾  ﴿قوله: »

 .(5)«يفعله بع  اجلألة من النساءقد ويعم قتَله وهو جنني كام  ،أوهدهم خشية اإلمماق

                         
           .[050، اآلية ]األنعامم سورة 0)

           .[40، اآلية ]اإلرساءم سورة 0)

           .[00، اآلية ]املمتحنةم سورة 4)

هو: إسامعيل بن عمي بن كثري، عامد الدين، أبو الفداء، الب رَصو ، مـم الدمشـقي، الشـافعي. مفرسـ، م 3)

هــم. صـاهي  553وتـويف سـنة ) هــم، 520هــم أو ) 522ولـد سـنة ) حمد ، فقيه، حـافظ، مـؤر .

يفه: )تفسري القيآن ابن تيمية وتبعه يف كثري من آرائه. من تصانُيخ اإلسمام وصحمه  ،احلافظ املز 

، سـحق الشـريا( م، و)البدايـة والنأايـةم، و)أح صـحيح البخـار مإ)أح تنبيـه أيب و العظيمم،

 ، وغريها.)اختصار علوم احلديثمو

 -عـاق الكتـمه  -أبو بكـي بـن أمحـد بـن حممـد بـن قـايض ُـأبة  -طبقا  الشافعية  ]انظي تيمجته يف: 

النجـوم الزاهـية يف م، 4/85) -فظ عبـد العلـيم خـان حتقيـق: د.احلـا -هـ 0325 - 0ط  -بريو  

نسـخة مصـورة  -مجال الدين أبو املحاسن يوسف بن تِي  بيد  األتباكي  -ملو  مرص والقاهية 

البدر م، 00/004) - هـ0420 -املؤسسة املرصية العامة للتأليف و الرتمجة  -عن طبعة دار الكتمه 

ــابت  ــين الس ــد الق ــن بع ــالت بمحاســن م ــد-الط ــيل الشــوكاين  حمم ــن ع ــة -ب ــريو  -دار املعيف -ب

 م[.6/040)ُذرا  الذهمه ،م0/054)

 -م 0280هــ/0320 -بـريو   -دار الفكـي  -إسامعيل بن عمـي بـن كثـري  -تفسري القيآن العظيم م 5)

  م 3/455)
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مه يف النكاح، وحث ع  تكثري النسل، ودعا (1)التبتىل عن هنى النبي [ 6] ، ورغى

 لبع  أصحابه بتكثري الولد، والك يف أحاديث كثرية، منأا ما ييل:

 (2)ع  عـثامن بـن مظعـون ردَّ رسول اهلل  :قال عن سعد بن أيب وقاص )أم 

 . (3)ولو أان له هختصينا التبتل،

 هـط إىل بيـو  أ(وا  النبـي قال: جاء ممامة ر عن أن  بن مالك )بم 

وهـا، يسألون عن عبادة النبي  فقـالوا: وأيـن نحـن مـن  ،فلام أ خـربوا كـأهنم تقالى

أمـا أنـا فأنـا أصـيل  :قـال أحـدهم .قد غفي له ما تقدم من انبه وما تـأخي ،النبي 

أنا أصوم الدهي وه أفطي، وقـال آخـي: أنـا أعتـزل النسـاء فـما  :وقال آخي ،الليل أبداً 

أنات االاذيناقلات اكاذااوكاذا,اأماماواهللالينا) :فقال فجاء رسول اهلل  و  أبدا،أتز

,اوأ زو االوسمعاأللشمك اهللاوأ قمك اليف, دح ف نارريباا,لكوياأصو اوأفطد,اوأصيلاوَأْرقح

                         
 : تي  النكاح، والزهد فيه.الت تلاهوم 0)

القـاموس م، 8/003) -بـن أمحـد م، العـني للخليـل 00/34)-هبـن منظـور  ]انظي: لسان العيب 

           م.[ل   بمجيعأم مادة )، 0036ص  -املحيط للفريو( آباد  

هو: عثامن بن مظعون بن حبيمه بن وهمه اجلمحي، أبو السائمه، من السابقني األولـني إىل اإلسـمام م 0)

ة مـن اهلجـية وهـو أسلم بعد ممامة عرش رجمًا، هاجي اهلجيتني تويف بعد ُأوده بدرًا يف السنة الثاني

 أول من ما  باملدينة من املأاجيين وأول من دفن بالبقيت.

ــز الصــحابة   ــه يف: اإلصــابة يف متيي ــة األصــحاب  م،3/360) -]انظــي تيمجت  -اهســتيعاب يف معيف

           م[.        0/054م، سري أعمام النبماء )4/0254)

م؛ 3586رقم ) -م 5/0250) - ن التبتل واخلصاءباب ما يكيه م -رواه البخار  يف كتاب النكاح م 4)

باب استحباب النكاح ملـن تاقـت نفسـه إليـه ووجـد مؤنـة واُـتِال مـن  -ومسلم يف كتاب النكاح 

 .          م0320رقم ) -م0/0202) -عجز عن املؤن بالصوم
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 .(1)(عناسوتيافليساموي

ــار )جـــم  ــي  (2)عــن معقــل بــن يس ــاء رجــل إىل النب فقــال: إين  قــال: ج

مــم أتــاه  ،(ال):   قــال أفأتزوجأــا وإهنــا ه تلــد، ومجــال،أصــبت امــيأة اا  حســمه 

وَداالولاااودالافاااإينامكااامثدابكااا ا)مـــم أتـــاه الثالثـــة فقـــال:  ،الثانيـــة فنأـــاه  زوجاااوااالاااَودح

  .(3)(األم 

اللها ا) قالت أمي: يا رسول اهلل، خادمك أن  اد  اهلل لـه، قـال: قال: أن  عن )دم 

                         
؛ ومسلم م 3556رقم ) -م 5/0232) -باب الرتغيمه يف النكاح -رواه البخار  يف كتاب النكاح م 0)

باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنـة واُـتِال مـن عجـز عـن  -يف كتاب النكاح 

 .          م0320رقم ) -م 0/0202) -املؤن بالصوم

معقل بن يسـار بـن عبـد اهلل بـن معـرب، املـزين، البرص .صـحايب، أسـلم قبـل احلديبيـة، وُـأد بيعـة م 0)

 .ا يف خمافة معاوية وما  هب اليووان، ونزل البرصة،

ــــة األصــــحاب  م، 6/083) -اإلصابة يف متييز الصحابة ]انظي تيمجته يف:    -اهســــتيعاب يف معيف

           .م[0/556م، سري أعمام النبماء )4/0348)

رقـم  -م 0/002) -باب النأي عن تـزويغ مـن ق يلـد مـن النسـاء -رواه أبو داود يف كتاب النكاح م 4)

رقـم  -م 6/65) -باب كياهيـة تـزويغ العقـيم  -ائي يف املجتبى يف كتاب النكاح م ؛ والنس0238)

  -مكتـمه املطبوعـا  اإلسـمامية  -أمحد بـن ُـعيمه النسـائي  -م ]سنن النسائي )املجتبىم 4005)

حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة.[ ؛ وصححه ابن حبان يف كتاب  -م 0286هـ/ 0326 - 0ط  -حلمه 

حممد بـن  -م ]صحيح ابن حبان 3255رقم ) -م 2/463م، )3256م )رق -م 2/464) -النكاح 

حتقيق: ُعيمه  -م 0224هـ /  0303 - 0ط -بريو   -مؤسسة اليسالة  -أمحد أبو حاتم البستي 

 م ووافقه الـذهبي،0685رقم ) -م 0/056) -األرنؤوط[ ؛ واحلاكم يف املستدر  يف كتاب النكاح 

 م.          6/025) -ليل األلباين يف إرواء الِالشيخ وصححه 



           

 

 

 

91 
 

 .(1)(أكثداممليفاوولده,وبمركاليفافياماأعطيتيف

عقد  ندوا  ومؤمتيا  كثرية  بيان أحكام النوا(ل يف اإلنجابلمهية وبسبمه هذه األ

تتعلــق بــالنوا(ل يف اإلنجــاب، وهتــتم بمعيفــة احلكــم الرشــعي هلــذه النــوا(ل املطيوحــة، 

وقامت بإصدار عـدد مـن التوصـيا  والقـيارا  تتفـق مجيعأـا يف أن يكـون التعامـل مـت 

  .(2)ه الرشيعة اإلسماميةنوا(ل اإلنجاب وفق ما تقتضي

                         
ومـن خـص أخـاه بالـدعاء ، وصل عليأمم) باب قول اهلل تعاىل: -رواه البخار  يف كتاب الدعوا  م 0)

خلادمــه بطـول العمــي وبكثــية  بــاب دعـوة النبــي  -م ؛ 5255رقــم ) -م 5/0444) -دون نفسـه

 -م 5/0433) -الربكةباب الدعاء بكثية املال والولد مت  -م ؛ 5283رقم ) -م 5/0446) -ماله

م ؛ ومسـلم يف 6208رقـم ) -م 5/0435) -باب الدعاء بكثية الولد مت الربكـة -م ؛ 6205رقم )

باب جوا( اجلامعة يف النافلة والصماة ع  حصـري ومخـية ومـوب  -كتاب املساجد ومواوت الصماة 

مـن  بـاب م ؛ ويف كتـاب فضـائل الصـحابة 662رقم ) -م 0/355) -وغريها من الطاهيا 

  م.0830، 0832رقم ) -م 3/0208) - فضائل أن  بن مالك 

 ما ييل: ومناهذهاالودواتاواملؤمتداتم 0)

هــ املوافـق 0420م ا  القعدة 00-8)م املنعقد يف اليباط يف املدة من اإلسال او وظي االوالديةمؤمتي ). 0

: وقـد انتأـى املـؤمتي إىل والذ  نظمه اهحتـاد العـاملي لتنظـيم الوالديـة ،م0250 م ديسمرب06-42)

اهحتـاد ]مـت مماحظـة أن عدم جوا( إجأا  احلمل يف أ  طـور مـن أطـواره إه إلنقـاا حيـاة األم.

هـو مؤسسـة أمييكيـة تعمـل يف منطقـة الرشـق األوسـط بـإدارة طبيـة عيبيـة  العاملي لتنظيم الوالدية

والعمـل عـ  إوـعافه. لتشجيت عمليا  اإلجأا  وكل الوسـائل املمكنـة لتقليـل نسـل املسـلمني 

 م[ 0/68)-املوسوعة الفقأية لألجنة لسعيد موفعةانظي: 

-00) هــ املوافـق0422م حمـيم 00-02مـن )م املنعقد يف القاهية يف املـدة األمومةا ااإلسال مؤمتي ). 0

م، والــذ  نظمــه امليكــز الــدويل اإلســمامي للدراســا  والبحــو  الســكانية 0258م ديســمرب 04

وقـد أو  املـؤمتي باسـتعامل وسـائل تنظـيم احلمـل التـي ه ترضـ بصـحة األم وه بجامعة األ(هـي: 

 =                                                     تسبمه عقاًم دائاًم تطبيقًا حلكم الرشيعة اإلسمامية يف املنت من الك.
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مـايو  03هـ املوافق 0324ُعبان  00م املنعقدة يف الكويت يف اإلنجمبا اضوعااإلسال ندوة ). 4=

م، والتي نظمتأا املنظمة اإلسمامية للعلوم الطبية بالكويت: وقـد أسـفي  النـدوة عـن 0284

عدد من التوصيا  تتعلق باإلجأا ، والتلقيح الصناعي، والتحكم يف جـن  اجلنـني، ومنـت 

 احلمل.

-03املـدة مـن ) نعقـدة يف الكويـت يفم املاحليمةااإلنسمنية:ابدايتهماوهنميتهما ااملفهو ااإلسالميندوة ). 3

م، والتي نظمتأا املنظمة اإلسمامية للعلوم 0285ينايي م 05-05) هـ املوافق0325 الثاينربيت م 06

الطبية بالكويت: وقد أسفي  الندوة عن عدد مـن التوصـيا  تتعلـق بحيمـة اجلنـني وحتديـد بدايـة 

 حياته.

اململكـة املِيبيـة  م املنعقدة يف أغـاديي يف ا قويمتااإلنجمبالقضميمااخللقيةاالوممجةاعناالتحك ادورة ). 5

م، والتـي نظمتأـا 0286نـوفمرب م 05-05)هــ املوافـق 0325م ربيـت الثـاين 06-03يف املدة مـن )

أكاديمية اململكة املِيبية: وقد تضمنت الدورة عيوًا لعدد من البحو  الرشـعية املتعلقـة بـالتلقيح 

 الصناعي.

املنعقد يف مبنى جامعة اإلسالمياالدويلاعناالرشيعةااإلسالميةاوالقضميماالط يةااملعمرصةاااملؤمتداالط ي. 6

م: وقــد 0285م فربايــي 5-0)م مجــادى الثانيــة املوافــق 6-4) الــدول العيبيــة بالقــاهية يف املــدة مــن

و  تضمن املؤمتي عيوًا لعدد من أوراق العمل تتعلق ببع  قضايا اإلنجاب مثل: بنو  املنـي، وبنـ

 جنة، والتلقيح الصناعي.األ

م ُـعبان 04-02م املنعقـدة يف الكويـت يف املـدة مـن )رؤيةالسالميةالا عاااملامرسامتاالط ياةندوة ). 5

ــق ) 0325 ــة 0285م إبييــل 00-08هـــ املواف ــوم الطبي ــي نظمتأــا املنظمــة اإلســمامية للعل م، والت

 البويضـا  امللقحـة، وأدنـى بالكويت: وقد أسفي  الندوة عن عدد من التوصـيا  تتعلـق بمصـري

 لحمل.لوأقىص مدة 

م: وقـد انتأـى 0285 هــ املوافـق0325 م املنعقـد يف القـاهية عـامالساكمنا االعام ااإلساالميمؤمتي ). 8

 املؤمتي إىل وجوب مواجأة املشكما  السكانية يف إطار الرشيعة اإلسمامية.



           

 

 

 

94 
 

                                                          
عقـد يف جاكيتـا عاصـمة إندونيسـيا ولوكسـوماو  املن املؤمتداالعمملياعنااإلساال اوالسيمساةاالساكمنية. 2

م فربايــي 03-02) هـــ املوافــق0302م رجــمه 02-03)بمحافظــة آتشــيه اإلندونيســية يف املــدة مــن 

م، والذ  نظمته احلكومة اإلندونيسية باهُـرتا  مـت امليكـز الـدويل اإلسـمامي للدراسـا  0222

ىل رضورة أن تسرتُـد القضـايا السـكانية والبحو  السكانية بجامعـة األ(هـي: وقـد انتأـى املـؤمتي إ

 املتعلقة بتنظيم األرسة واستعامل وسائل منت احلمل بالتعاليم اإلسمامية.

م 05-04م املنعقـد يف مقديشـو بالصـومال يف املـدة مـن )نظدةااإلسال او  معدافرتاتااحل لمؤمتي ). 02

ي بالعنايـة بالطفـل املسـلم م: وقد أو  املـؤمت 0222م يوليو 08-06هـ املوافق )0302ا  احلجة 

 ومياعاة حقوقه منذ بدء تكوينه يف بطن أمه.

املنعقـد يف  املؤمتداالدويلاعناالضوابفاواأللالقيمتا ابحاوثاالتكامثداال رشايا االعام ااإلساالمي. 00

م، والـذ   0220م ديسـمرب 04-02هـ، املوافق )0300م مجادى اآلخية 5-3القاهية يف املدة من )

ز الدويل اإلسمامي للدراسا  والبحو  السكانية بجامعة األ(هي: وقد انتأى املـؤمتي إىل نظمه امليك

أنه جيـمه أن تتفـق أغـيا  بحـو  التكـامي البرشـ  وطـيق إجيائأـا مـت روح ونصـوص الرشـيعة 

ــيم  ــل التعق ــدين اإلســمامي مث ــا ال ــيد عنأ ــؤد  البحــث إىل نتيجــة ه ي ــث ه ي اإلســمامية، بحي

 إنقاا حياة األم. واإلجأا  لِري رضورة

املنعقد يف القـاهية يف املـدة  سالمياملؤمتداالدويلاعناعلامعااملسل فاوالدراسمتاالسكمنيةا االعم ااإل. 00

م، والــذ  نظمــه امليكــز الــدويل  0220م يوليــو 00-08) هـــ املوافــق0304م حمــيم 00-08)مــن 

أـى املـؤمتي إىل أنـه ه مـانت مـن اإلسمامي للدراسا  والبحو  السـكانية بجامعـة األ(هـي: وقـد انت

 تنظيم اإلنجاب يف إطار الرشيعة اإلسمامية.

، مانااألط امعاوفقهامعاالرشايعةاعاددجلسمتاالع لاالتياعقدنمااللجوةاالط ياةاالفقهياةااملكوناةاماناا.04

ن يف املـدة مـن  م إىل 0220أكتـوبي  هــ املوافـق0304ربيـت الثـاين والك يف املستشفى اإلسمامي بعامى

م، وهذه اللجنة تابعة جلمعية العلوم الطبيـة اإلسـمامية املنبثقـة 0223ينايي  هـ املوافق0303ن ُعبا

عن نقابـة األطبـاء األردنيـة: وقـد تـم خـمال هـذه اجللسـا  عـي  ومناقشـة عـدد مـن النـوا(ل يف 

 اإلنجاب مثل: التلقيح الصناعي، وبنو  املني، وبنو  اللقائح املجمدة، واإلجأا .
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م املنعقـدة يف لضوابفااأللالقياةا ا ط ياقا قوياةااإللصامباالط ايااملسامعدا اعاال االعقا اندوة ). 03

م، والتـي 0225م أغسـط  05-05هـ املوافـق )0308م ربيت اآلخي 04-00القاهية يف املدة من )

نظمأا امليكز الدويل اإلسـمامي للدراسـا  والبحـو  السـكانية بجامعـة األ(هـي، باهُـرتا  مـت: 

سـمامية للرتبيـة والعلـوم الثقافيـة )إيسسـكوم، ومجعيـة الـدعوة اإلسـمامية العامليـة: وقـد املنظمة اإل

 تضمنت الندوة مناقشا  لعدد من البحو  الرشعية املتعلقة بالتلقيح الصناعي. 

هــ 0302حمـيم م 2-5املدة مـن ) م املنعقد يف مدينة العني بدولة اإلمارا  يفالطباوالقمنونمؤمتي ). 05

م، والذ  نظمته كلية الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارا  بالتعـاون مـت 0228 م مايو5-4)املوافق 

كلية الطمه والعلوم الصـحية: وقـد تضـمن املـؤمتي مناقشـا  لعـدد مـن البحـو  الرشـعية املتعلقـة 

)األسـتاا بكليـة الرشـيعة  بالنوا(ل يف اإلنجاب، مثل بحـث الـدكتور حممـد سـعيد رمضـان البـوطي

م عن بداية وهناية احليـاة مـن الناحيـة الرشـعية والطبيـة والقانونيـة، وبحـث الـدكتور بجامعة دمشق

حممــد كــامل إمــام )أســتاا الرشــيعة بكليــة احلقــوق بجامعــة اهســكندريةم عــن مســؤولية الطبيــمه يف 

 حاه  التلقيح الصناعي. 

م 2-5الييا  يف املـدة مـن ) م املنعقدة يفوجيفاالت يزأا–ألالقيمتااملامرسةاالط يةا ااإلسال اندوة ). 06

مستشــفى امللــك فيصـــل  تأـــانظم التــيم ، و 0224م مــارس 00-02هـــ املوافـــق )0303حمــيم 

التخصيص وميكز األبحا  بالييـا : وقـد تضـمنت النـدوة عيوـًا لعـدد مـن البحـو  الرشـعية 

لوم القـيآن املتعلقة بالنوا(ل يف اإلنجاب، مثل بحث الدكتور توفيق حممد علوان )أستاا التفسري وع

 بكليا  البنا  بالييا ، وأخصائي جياحة األوعية الدمويةم عن إجأا  األجنة املشوهة.

م املنعقـد يف جـدة رؤيةارشعيةال عااالقضميما اطباالوسمعاوالتوليدامللتقى الطبي الفقأي بعنوان ). 05

نظمتـه املديييـة م، والـذ  0224م يوليـو 8-5هـ املوافـق )0303م مجادى األوىل 8-5يف املدة من )

العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة املكيمة ممثلة يف مستشفى الوهدة واألطفال بجدة بالتعاون مـت 

عيوًا لعدد مـن أوراق العمـل تتعلـق  إدارة التوعية الدينية بصحة مكة املكيمة: وقد تضمن امللتقى

القيرصـية، والفحـص  ببع  قضايا اإلنجاب مثل: العقم، واإلجأا ، ومنت احلمـل، والعمليـا 

 قبل الزوا  من الناحيتني الطبية والفقأية.
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ــًا يف  ــادًا مجاعي ــدوا اجتأ ــاء املعــاملون عــن ســاعد اجلــد، واجتأ ي الفقأ ــام ُــمى ك

ـــن خـــمال املجـــامت  ـــالنوا(ل يف اإلنجـــاب م ـــان األحكـــام الرشـــعية املتعلقـــة ب بي

ـــيارا   ـــددمن الق ـــاء الرشـــعية، وتوصـــلوا إىل ع ـــان اإلفت ـــا  وجل ـــة، وهي  الفقأي

 والفتاوى، ومن الك ما ييل:

: مثـل قـياره يف جلسـته السـابعة يف (1)قداراتاجم عاال حوثااإلساالميةابامأل هدا 1]

م بتحـييم 0223مـارس  40هــ املوافـق 0303ُوال 02الدورة الثمامني املنعقدة بتاريخ 

 . (2)اإلجأا  إه يف حاه  رضورية يتحقق فيأا اخلطي ع  حياة األم

                         
م ليحـل حمـل 0260هــ/0480جممت البحو  اإلسمامية باأل(هي يف مرص يف عـام إنشاء  قدارصدرام 0)

م، والتي كان هلا هيبة ووقار، وحتاط بـاهحرتام 0240هـ/0452هي ة كبار العلامء التي أسست عام 

ـــت أنحـــا ـــد  ء العـــاق،مـــن املســـلمني يف مجي ـــد وق ـــاهية املجمـــت عق ـــه يف الق  يف عـــامأول مـــؤمتي ل

 وبيـان الـيأ  فـيام جيـد مـن بدراسـة مـا يتصـل بـالبحو  اإلسـمامية وهـو يقـوم، 0264/هـ0484

ويتألف من مخسني عضوا من كبار علامء اإلسمام، ويكون مـن بيـنأم عـدد ه يزيـد عـ   مشكما ،

ويعـني العضـو  لعضـويته، عضاء ع  األقـل متفـيغنيمن غري املرصيني، ويكون نصف األ العرشين

 رئيسا هلذا املجمت. ويكون ُيخ األ(هي ،بقيار من رئي  اجلمأورية

يف م 0284/هــ 0324سـنة  وقد طبعت التوصيا  والبيانا  الصادرة عن مؤمتيا  املجمـت حتـى 

 هـ. 0325سنة والك يف  كتاب صِري

موقت ، 32ص -قه القضايا الطبية املعاملة للقيه داغي م، ف0/20) -لجيزاين لفقه النوا(ل ]انظي:  

 [          http://www.alazhar.org ع  الشبكة العاملية للمعلوما :جامعة األ(هي 

ــة جممــت الفقــه اإلســمامي  م انظــي:0) ــدور -جمل ــه ، م0/633)اخلامســة  ةال أحكــام اإلجأــا  يف الفق

ـــن حممـــد ر -اإلســـمامي  ـــن حممـــد قاســـم ب ـــياهيم ب ـــة  -حـــيم د. إب ـــا  -احلكم  - 0ط -بييطاني

 .          552ص -املماحق - م0220هـ/0304
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ب كااةاارابطااةاالعاام ااإلسااالمياملو ثااقاعاانااملج ااعاالفقهاايااإلسااالمياقااداراتا ا2]

ــدة مــن )(1)املكدمااة ــدة يف امل ــة املنعق ــه الثالث ــياره يف دورت ــل ق ــت اآلخــي 42-04: مث م ربي

مـت جـوا(  حتديد النسـل مطلقـًا،م بعدم جوا( 0282مارس  م05-02)هـ املوافق 0322

-00ن )، وقياريه يف الدورة السابعة املنعقدة يف املدة م(2)لسبمه معترب أعاً  احلمل تأخري

م، والدورة الثامنـة املنعقـدة يف 0283ينايي  م02-03)هـ املوافق 0323م ربيت اآلخي 06

م يف 0285ينايي م08-02)هـ املوافق 0325مجادى األوىل  5ربيت اآلخي إىل  08املدة من 

م 00-05، و قياره يف دورته الثانية عرشة املنعقدة يف املدة مـن )(3)حكم التلقيح الصناعي

م بعدم جوا( إجأا  اجلنني املشوه بعد 0222فربايي  م05-02)ـ املوافق ه0302رجمه 

  .(4)نفخ اليوح إه لإلبقاء ع  حياة األم 

                         
والفقأيـة، والنظـي يف الوقـائت  لدراسة أمور املسلمني الدينية م0256/هـ0426املجمت سنة  أنشئاهذام 0)

 ،م0258/يوليو هــ0428وقـد عقـد  أول دورة لـه يف ُـأي ُـعبان سـنة  ون احليـاة،ؤاجلديدة يف ُ

  بالنظي الفقأي واألصويل. رئي  ونائمه له وعرشين عضوا من العلامء املتميزين ويتكون من

بحومـا فقأيـة وبعـ  قـيارا   وتصدر عن املجمت جملة دوريـة )سـنوية أو نصـف سـنويةم تتضـمن 

علمية، وقد مجعـت القـيارا  الصـادرة عـن املجمـت يف كتـاب  املجمت وفتاوى وملخصا  وتقاريي

 . واحد

 -م، فقه القضـايا الطبيـة املعـاملة للقـيه داغـي واملحمـد  0/24) -لجيزاين لا(ل فقه النو]انظي:  

 .[         32ص

جملة دورية تصدر عـن اليئاسـة العامـة إلدارا  البحـو  العلميـة  -م انظي: جملة البحو  اإلسمامية 0)

 .          085ص -هـ 0300 -العدد الثمامون  -الييا   -واإلفتاء 

األمانة العامة ليابطة العاق  -  جمل  املجمت الفقأي اإلسمامي ليابطة العاق اإلسمامي قيارا م انظي:4)

 .          055-052، 034-045ص -م 0285هـ/0325 -اإلسمامي 

 م.          0/03) -لجيزاين لفقه النوا(ل  م انظي:3)
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: مثـل قـياره (1) موظ ةااملؤمتدااإلساالمياملو ثقاعناجم عاالفقيفااإلسالمياقداراتاا 3]

ن يف املدة من )  م06-00)افـق هــ املو0325م صفي 04-8يف دورته الثالثة املنعقدة يف عامى

بجـــوا( التلقـــيح الصـــناعي بـــني الـــزوجني مـــت رضورة األخـــذ بكـــل م 0286أكتـــوبي 

م 6-0، و قياره يف دورته اخلامسة املنعقدة يف الكويـت يف املـدة مـن )اهحتياطا  الما(مة

بتحييم است صال القدرة ع  م 0288ديسمرب  م05-02)هـ املوافق 0322مجادى األوىل 

، و قـياره يف دورتـه حلاجة أعية يقدرها الزوجـان هاملؤقت في اهنجاب، وجوا( التحكم

 م02-03)هـــ املوافــق 0302م ُــعبان 04-05السادسـة املنعقــدة يف جــدة يف املــدة مـن )

                         
املكيمـة باململكـة العيبيـة  املنعقـد بمكـة ممـؤمتي القمـة اإلسـمامي الثالـث )دورة القـدس صدراقدارم 0)

م بإنشــاء 0280ينــايي  م08-05)هــ املوافــق 0320ربيــت األول  م00-02مــن )السـعودية يف املــدة 

ـــه ـــت الفق ـــمامي جمم ـــفي ، اإلس ـــأي ص ـــة يف ُ ـــة املكيم ـــه يف مك ـــدورة األوىل ل ـــد  ال ـــد عق وق

 تقـديميقوم بدراسـة مشـكما  احليـاة املعـاملة واهجتأـاد فيأـا لهو و ،م0283/نوفمربهـ0325

يتألف املجمت من األعضاء العاملني الذين  تـارهم دوهلـم و احللول النابعة من الرشيعة اإلسمامية،

مم يكون للمجمت احلق يف اختيار عدد  ،حيث يكون لكل دولة منأا عضو واحد أو أكثي ،اإلسمامية

املنظام  اإلسـمامية ومن  ،اإلسمامية من علامء وفقأاء املسلمني واجلاليا  اإلسمامية يف الدول غري

كام أنـه مـن حـق املجمـت أن يضـم إليـه خـرباء يف الفقـه واهقتصـاد  ،التي  دم نف  أهدا  املجمت

 .جيتمت املجل  يف دورة سنوية، واملقي األسار له مدينة جدة، ووالطمه والعلوم األخيى

عنـه، وتتضـمن والقـيارا  الصـادرة  تصدر عن املجمت جملة تتضـمن البحـو  املقدمـة إىل املجمـت 

 بام يف الك العي  واملناقشـة، كـام يلحـق هبـا الومـائق املتعلقـة أيضا نصوص وقائت جلسا  املجمت

 طبعت القيارا  والتوصيا  الصادرة عن املجمت يف جملد لطيف. وقد ،بكل دورة

 ]انظي: ومائق وقيارا  املجل  التأسييس واملـؤمتي األول للمجمـت يف العـدد األول مـن جملـة جممـت 

م،فقــه القضــايا الطبيــة املعــاملة للقــيه داغــي 0/24) -لجيــزاين لفقــه النــوا(ل الفقــه اإلســمامي، 

 .          [32ص-واملحمد  
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فائ  من التي  وضة امللقحة يف محل غري مرشو ، ويبتحييم استخدام البم 0222مارس 

، وقـياره يف عـييعـ  الوجـه الطب هتـاضا  امللقحة دون عناية طبية إىل أن تنتأـي حياويالب

بتحييم (راعة الِـدد التناسـلية لكوهنـا تسـتمي بعـد (رعأـا يف محـل وإفـيا( الدورة نفسأا 

وجــوا( (ر  بعــ  األعضــاء التناســلية التــي ه تنقــل  للمنقولــة منــه،الصــفا  الوراميــة 

 (1) الصفا  الورامية للرضورة الرشعية ما عدا العورا  املِلظة.

: مثل قيار اهلي ة يف دورهتـا (2) يئةاك مراالعلامعابممل لكةاالعدبيةاالسعوديةهقداراتا ا4]

حتديـد م بعدم جـوا( 00/3/0256هـ املوافق 04/3/0426وتاريخ  م30)الثامنة رقم 

                         
قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي املنبثـق مـن م من 55، 55، 42، 06م انظي: القيارا  رقم )0)

، 005، 82، 43ص  -م 0228/هــ0308 -دمشـق  -دار القلم  -منظمة املؤمتي اإلسمامي بجدة 

000.           

 هــ8/5/0420يف  0/045امليسوم امللكي رقم كبار العلامء باململكة العيبية السعودية ب ألفتاهيئةم 0)

ويتضمن امليسوم تكوين اهلي ة من كبار املختصني يف الرشـيعة اإلسـمامية  ،م02/8/0250املوافق 

، وجيـو( عنـد اهقتضـاء وبـأمي ملكـي إحلـاق أعضـاء من السعوديني، وجيي  اختيارهم بـأمي ملكـي

باهلي ة من غري السعوديني ممن تتوفي فيه صفا  العلامء من السلفيني، وكان عـدد أعضـاء اهلي ـة عنـد 

 تأسيسأا سبعة عرش عضوًا.

املسـتند إىل  اليأ  فيام حيال إليأا مـن ويل األمـي ألجـل بحثـه وتكـوين الـيأ  ومأمة هذه اهلي ة إبداء 

وتتفـي  عـن هـذه  وييأسأا سامحة املفتي العام، ،وتنعقد جلساهتا كل ستة أُأي دلة الرشعية فيه،األ

 واإلفتاء. اهلي ة اللجنة الدائمة للبحو  العلمية

جملـة البحـو  ) :باسـم ممـيا  يف السـنة تصدر األمانة العامة هلي ة كبار العلامء جملـة دوريـة )مـما  

البحـو   وبع  ،وفتاوى سامحة املفتي العام ،اللجنة الدائمة من فتاوى تتضمن طائفةم اإلسمامية

  القيارا  املجمعية. وبع  ،وقيارا  هي ة كبار العلامء ،الرشعية

-لجيــزاين لفقــه النــوا(ل ،06ص -هـــ0425-العــدد األول  -]انظــي: جملــة البحــو  اإلســمامية  

 م.[         0/25)
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، وقيارهـا يف الـدورة (1)ملصـلحة يياهـا الزوجـان احلمـل تـأخريمـت جـوا(  النسل مطلقـًا،

م بعدم 02/0/0285هـ املوافق  02/6/0325وتاريخ  م032)التاسعة والعرشين رقم 

 . (2)جوا( إسقاط احلمل يف  تلف مياحله إه ملربر أعي ويف حدود ويقة جداً 

: وتعـد هـذه اللجنـة مـن أقـدم جأـا  الفتـوى يف العـاق (3)جلوةاالفتوىا ااأل هد ا5]

فتـوى اإلسمامي، وقد صدر عنأا العديد من الفتاوى املتعلقـة باإلنجـاب، ومـن الـك: ال

م بجـوا( 0255/مـارس سـنة 02هــ املوافـق 0450/مجادى الثانيـة سـنة 03الصادرة يف 

 .(4)استعامل دواء ملنت احلمل مؤقتًا، وحتييم استعامل دواء ملنت احلمل أبداً 

                         
ــي: جملــة البحــو  اإلســمامية 0) ، والعــدد الثمامــون 008ص -هـــم 0322ام  )العــدد اخلــ -م انظ

 .       020ص  -هـم 0300)

 -الييا   -رئاسة إدارة البحو  العلمية واإلفتاء  -الفتاوى املتعلقة بالطمه وأحكام امليد م انظي: 0)

 .          084ص -الشيخ الدكتور صالح بن فو(ان الفو(ان  إأا / -هـ 0303 - 0ط

ي يف كمناأويفم 4) هــ/ 0453 إنشاء جلنة الفتوى يف األ(هي الشيخ مصطفي املياغي والك سنة َمن فكى

م، وهذه اللجنة تعـد اا  ميجعيـة مأمـة لكـل املسـلمني عـ  مسـتوى العـاق، وكـان أول 0245

 :تشكيل للجنة يضم جمموعة مـن كبـار العلـامء، تـوىل بعضـأم مشـيخة األ(هـي فـيام بعـد، ومـنأم

ود السبكي، والشيخ حممد عبد اهلل درا(، ومن أُأي من تولوا الشيخ حممود ُلتو ، والشيخ حمم

رئاسة اللجنة الشيخ عطية صقي الذ  أصدر موسوعة كبرية لفتاواه وصلت إىل أكثـي مـن ممامـني 

جزءًا، ويرتدد ع  اللجنة يوميًا م ا  املستفتني، ويتم قيد أس لتأم وإجابا  أعضاء اللجنة عنأـا 

 لماستعانة هبا عند اللزوم.

 والـيابط:  ،http://www.alazhar.org ع  الشبكة العاملية للمعلوما :موقت جامعة األ(هي ]انظي:  

15.asp-arabic/dowalia/mashaheer-online.net/iol-http://www.islam]          . 

           م.0/604) -الدورة اخلامسة  -جملة جممت الفقه اإلسمامي  :م انظي3)

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-15.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-15.asp
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: (1) الساعوديةااللجوةاالداة ةالل حاوثاالعل ياةاواإلفتامعابممل لكاةاالعدبياةفتموىا ا6]

فتاوى املتعلقة باإلنجاب، مثل: الفتاوى املتعلقة بتحديـد وقد صدر عن اللجنة عدد من ال

  .(2)النسل، واإلجأا ، وموانت احلمل، وحتديد نو  اجلنني

                         
م حتـت رئاسـة مفتـي الـديار 0255هــ/0453اإلفتاء يف اململكة العيبيـة السـعودية عـام  أنشئتادارم 0)

، وبعـد وفـاة الشـيخ يف  السعودية ورئي  قضاهتا سامحة الشيخ حممد بن إبـياهيم آل الشـيخ 

م تِــري مســامها إىل )اليئاســة العامــة إلدارا  البحــو  4/00/0262هـــ املوافــق 03/2/0482

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرُادم وأسند  رئاستأا إىل الشيخ إبياهيم بـن حممـد بـن إبـياهيم آل 

ــذ  عــني عــام  ــه يف اليئاســة ســامحة الشــيخ 0255هـــ/0425الشــيخ، وال ــيًا للعــدل فخلف م و(ي

 .عبدالعزيز بن با( 

بإنشاء  م0250/هـ0420نص امليسوم امللكي الذ  صدر عام هي ة كبار العلامء يل وملا تم تشك 

أعضـاء اهلي ـة بـأمي  تتفي  عن اهلي ة جلنـة دائمـة متفيغـة خيتـار أعضـاؤها مـن بـنيع  أن ي ة اهل

للمناقشـة مـن قبـل اهلي ـة وإصـدار الفتـاوى يف  وتكون مأمتأا إعداد البحو  وهتي تأا ،ملكي

والعبادا  واملعامما   والك باإلجابة ع  أس لة املستفتني يف ُؤون العقائد ،الشؤون الفيدية

 الشخصية.

وقـد مجعـت فتـاوى اللجنـة  بمذهمه معـني، وه تتقيد ،واللجنة تفتي بام يظأي هلا من األدلة الرشعية 

  منأا. ورتبت يف جملدا  تيسريا لماستفادة

العدد الثالـث  -، جملة البحو  اإلسمامية 06ص -العدد األول  -]انظي: جملة البحو  اإلسمامية  

 م[.        0/25) -لجيزاين لفقه النوا(ل ، 00-05ص -هـ 0425 -

ــي: 0) ــيد م انظ ــام امل ــمه وأحك ــة بالط ــاوى املتعلق ــة واإلفتــاء  -الفت ــو  العلمي ــة إدارة البح  -رئاس

 .          422-054ص
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جلمنااإلفتمعاالتمبعةالقطمعااإلفتمعاوال حوثاالرشاعيةاباو ارةااألوقامفاوالشاؤونا ا7]

باإلنجـاب، وقد صدر عن هذه اللجان عدد من الفتـاوى املتعلقـة  :(1)اإلسالميةاالكويتيةا

  .(2)مثل: الفتاوى املتعلقة باإلجأا ، وموانت احلمل، والتلقيح الصناعي
 

*  *  *  *

                         
لتم 0) م جلنـة الفتـوى، وكـان 0262هــ/0482ويتية عام و(ارة األوقا  والشؤون اإلسمامية الك َشك 

عدد أعضائأا مخسة أعضاء من العلامء األفاوـل، ومأمتأـا إبـداء احلكـم الرشـعي يف القضـايا التـي 

حتال إليأا من املسؤولني، باإلوافة إىل اليد ع  أس لة واستفسارا  املواطنني، مم تِري مسـامها عـام 

وى، مم أنش ت اإلدارة العامة لإلفتاء والبحو  الرشـعية يف م إىل اهلي ة العامة للفت0284هـ/0324

ـــق 0/6/0303 ــــ املواف ـــم )06/00/0224ه ـــو(ار  رق ـــيار ال ـــم صـــدر الق م يف 52/25م، م

هـ بتسميتأا )قطا  اإلفتاء والبحو  الرشعيةم، تكـون )إدارة 5/0/0306م املوافق 5/5/0225

وقـد مجعـت فتـاوى ددًا مـن جلـان الفتـوى، اإلفتاءم إحدى إداراته الـثما ، وتضـم إدارة اإلفتـاء عـ

 .منأا ورتبت يف جملدا  تيسريا لماستفادةم، 0255هـ املوافق 0425ابتداء من عام اللجنة 

و(ارة األوقـا   -]انظي: جمموعة الفتاوى الرشعية الصادرة عن قطـا  اإلفتـاء والبحـو  الرشـعية  

 م[ 34-0/08) - 0ط -الكويت  -والشؤون اإلسمامية الكويتية 

و(ارة األوقـا  بـجمموعة الفتـاوى الرشـعية الصـادرة عـن قطـا  اإلفتـاء والبحـو  الرشـعية م انظي: 0)

ـــــة م، 363-3/356م، )332-4/345م، )403-0/420) - والشـــــؤون اإلســـــمامية الكويتي

 م.          5/342)
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 : مطلبانوفيه 

ْقم   م  وباْلَفْتِح ، ب - الَعْقم  والع  ِحم  لِة هو: -الضَّ الياغمه قال ،  (1)لولدلعدم َقب وِل اليَّ

ْقم  » :(2) األصفأاين ِقَمـت مفاصـله،: ْلي ْب   امْلَانِت  ِمْن َقب وِل اأْلََمِي ، يقالاأصل الع   ع 

قام ه يقبل الربء، ِقَمت املـيأة  يقال: واْلَعِقيم  من النساء التي ه تقبل ماء الفحل، وداء ع  ع 

 . (3)«واليحم

                         
ألهنم اكيوا بعد  يفأم من هذا اختصاص العقم لِة بالنساء، لكنى هذا لي  ميادًا ؛ والك ي كناأنم 0) 

 الك أن اليجل يوصف أيضًا بأنه عقيم.

ل األصفأاين، أبو القاسم، املعيو  بالياغـمه. أصـله مـن أصـفأان، م 0)  هو: احلسني بن حممد بن املفضى

مــن مؤلفاتــه:  .هـــم520مــن العلــامء احلكــامء. تــويف ســنة )ولِــو  مشــأور أديــمه  ســكن بِــداد.و

حمـارضا  ) و م،جـامت التفسـري) و م،يعـة إىل مكـارم الرشـيعةالذر) و م،املفيدا  يف غييمه القيآن)

 م.األدباء

مجعية إحياء  -حممد بن يعقوب الفريو(آباد   -تيمجته يف: البلِة يف تياجم أئمة النحو واللِة  انظي] 

 -، تـاريخ حكـامء اإلسـمام 20ص -حتقيق: حممد املرص   -هـ 0325 - 0ط -الكويت  -الرتا  

ص  -حتقيـق حممـد كـيد عـيل  -م 0236 -املجمـت العلمـي العـييب بدمشـق  - ظأري الدين البيأقي

ل بن حممد :م وسامه السيوطي فيأا0/025، وبِية الوعاة )000  .[املفضى

 -دار املعيفــة  -احلســني بــن حممــد بــن املفضــل الياغــمه األصــفأاين  -املفــيدا  يف غييــمه القــيآن م 4) 

 .430ص -حتقيق: حممد سعيد الكيماين  -بريو  
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: امعقومةا ـِذ  وَ  أ  مسدودة ه تلـد، وَرِح ا : الَّ َكِي  هاْلَعِقـيم  ْطَلـق  َعـَ  الـذَّ وَلـد  َلـه  ، ي  ي 

ـل   ،: َفِعيل بمعنى َمْفعولهوْنَثى ، وأل  َوا : َرج  َقـال  فلـذلك اسـتوى فيـه املـذكي واملؤنـث، ي 

، ، َعِقيم  وَعقام  وَمْعقوم  َقـامء وِعقـام  وَعْقمـى، واملـيَأة  َعقـيم  وَمْعقومـة  واجلمـت   واجلمـت ع 

م   َعَقاِئم   ق  ْقـم فيقال: بضمتني وقد يسكن - َوع     ﴿ قـال تعـاىل: ،ا   َمـوْ ق  عْ مَ و - ع 

 ﴾(1) وقال سبحانه حكاية عن (وجة خليل اهلل إبياهيم عليه وع  نبينا أفضل ،

  .  ﴾(2)﴿ الصماة وأتم التسليم:

ِقَمـت مَ قَ قـال عَ فييتعـدى إىل املفعـول و ،مَ ق  وعَ  ،مَ قِ عَ م: )العقم وفعل أـا اهلل، ويقـال ع 

فأـو ممـا جـاء ، ألن سبمه العقم جمأـول عنـدهم؛ أ  عقمأا عاقم  ،امليأة بالبناء للمجأول

ْعَقم  واملتعد  بفتحأا، بضم القا  وكرسها،الما(م ف ،متعدياه(مًا و ِقَمت امليَأة ت  يقال: ع 

ْقامً  َقاًم،وَعِقَمْت َتْعَقم  عَ  َعْقاًم، م  ع  َمْت تْعق  ِقمْت  ،وَعق  وَأعقَم اهلل  َرمِحَأا فع 
(3).  

فاملعنى اللِو  للعقم هو عدم القدرة ع  إنجاب الذرية، ولكنى أهل اللِة عربوا عن 

الك بعبارا  تدل ع  أن العقم يشء ه يمكن (واله أو عماجه ألنه جمأول السبمه، لكن 

فاسـتدعى  ،من أسباب العقم بل وعما  بعـ  أنواعـه مت تطور الطمه أمكن معيفة كثري

هذا إعادة صـياغة للتعييـف اللِـو  للعقـم بـام يبعـد عنـه صـفة الديمومـة وعـدم إمكـان 

                         
 [.52، اآلية ]سورة الشورىم 0) 

 [.02، اآلية ]سورة الذاريا م 0) 

مـادة )  ق مم، القـاموس  -مادة )  ق مم،  تـار الصـحاح  -لسان العيب  يف املعنى اللِو :انظي م 4) 

مـادة )  ق مم، -كتـاب العـني -مـادة )  ق مم، املصـباح املنـري  -فصل العـني -باب امليم  -املحيط 

مؤسسة  -حممد الطاهي بن عاُور  -التحييي والتنويي . وانظي: م0/085) -مادة )  ق مم  -العني 

 م.05/023) -لبنان  -بريو   -التاريخ العييب 



           

 

 

 

151 
 

حملةاحتويفادوناالتومسلا ا»العقم بأنه:  جممت اللِة العيبية بالقاهيةالزوال، ومن َممى عيَّ  

 .(1)«الذكداواألنثى

ــم  أمااما ااالصااطالح ــتعفل ــاء خيــي  اس ــم اهلل  -امل الفقأ ــاه  -رمحأ ــن معن ــم ع للعق

هو  -فيام يظأي  -، لكنأم ق يضعوا تعييفًا اصطماحيًا للعقم، والسبمه يف الك (2)اللِو 

عدم تيتمه األحكام الرشعية عليه ؛ والك لعدم إمكانية اجلزم بتحققـه إه بـاملو ، ومـن 

يثبت به خيار طلـمه فسـخ  ي  عيباً أن العقم لإىل  -رمحأم اهلل  - الفقأاءمجاهري  َممى اهمه

: ، ويف الك يقول اإلمام الشافعي (3)عقد النكاح إاا وجده أحد الزوجني يف اآلخي

                         
 .م0/605املعجم الوسيط )م 0) 

ْخيِسى  -املبسوط م انظي: 0) َ بريو   -دار املعيفة  -ُم  األئمة أبو بكي حممد بن أمحد بن أيب سأل الرسَّ

مِنـي املحتـا  إىل معيفـة  م،4/450مـنح اجلليـل ) ،م08/055) -م 0282هــ/0322 -ان لبن -

بريو   -دار الكتمه العلمية  -ُم  الدين حممد بن أمحد الرشبيني اخلطيمه  - معاين ألفاظ املنأا 

ــان  - ــة املنتأــى  م،3/025) - م0223هـــ/0305 - 0ط -لبن ــمه أويل النأــى يف أح غاي  -مطال

-0ط-لبنــان  -بــريو   -املكتــمه اإلســمامي  -عد الســيوطي اليحيبــاين الشــيخ مصــطفى بــن ســ

 م.          5/036) -م 0224هـ/0303

والقيطبـي يف اجلـامت ألحكـام  م5/304اهسـتذكار )اإلمجا  ع  الـك يف   نقلاابناع داالربم 4)

لعلا االانعلا ا اهاذاابافاأهالاا» :م5/030املِنـي ) يف قال ابـن قدامـة و، م 4/23القيآن )

,الالاأنااحلسناقميف:الذااوجدااآللداعقياماخي ا,اوأحباأمحدا  يافاأمادهاوقاميف:اعساىاامدأ ايفاالالفم ا

وألناا;لث اتا ااآليساةااباذلكولواث تاا, ديداالولدا,اوهذاا اابتداعاالوكمحافأمماالفسخافالايث تابيف

يخا,اوالايتحقاقاذلاكاثا ايولادالايفاوهاواشااالايولداألحده اوهواشامب,ا,افإنارجمال ا ذلكاالايعل 

 «.موهام

اولاوابامناالازو اعقايام ا»:ام5/363يف الفتـاوى الكـربى ) قال ُيخ اإلسمام ابـن تيميـة لكنا 

وعانااودذااقلوماالايعزيفاعنااحلدةالالابإذهنم,لانادماحقما االولداألفقيمساقولومابث وتااخليمرالل دأةا

ا=ااااااا.ااااااااااااااااااااااااااا« ًأيضمابنااخلطمباااإلمم اأمحداممايقتضييف,اوروياعناأم ااملؤموفاع د
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؛ ولو نكحأا وهو يقول أنا عقيم أو ه يقوله حتى ملك عقدهتا مم أقي به ق يكن هلـا خيـار»

 ،ويولد له ُيخاً  ألن ولد اليجل يبطئ ُاباً ؛ حتى يمو   والك أنه ه يعلم أنه عقيم أبداً 

                                                          
فملعق اوهواعاد االاوالدةاالارياباأناالصاحيحا»: آل الشيخ وقال الشيخ حممد بن إبياهيم = 

مجـت -فتاوى ورسائل سـامحة الشـيخ حممـد بـن إبـياهيم بـن عبـداللطيف آل الشـيخ « ]فييفاأنيفاعيب

 -هـــ 0422 - 0ط -طبعــة احلكومــة بمكــة املكيمــة م -وتيتيــمه حممــد بــن عبــداليمحن بــن قاســم 

 م[.02/065)

ابـن هـو مـا رواه  الذ  أُار إليه ُـيخ اإلسـمام ابـن تيميـة   عمي بن اخلطاب وأثدا

فلام  ،فتزو  اميأة وكان عقيامً  ع  بع  السعاية، بعث رجماً   عمي بن اخلطاب سريين  أن

نـك عقـيم   قـال: ه، قـال: فـانطلق اكـي لـه الـك، فقـال: هـل أعلمتأـا أ قدم ع  عمـي 

 فأعلمأا مم خريها.

م ؛ 0200رقـم ) - م0/80) - باب ما جاء يف العنني -سعيد بن منصور يف كتاب الطماق  ]أخيجه 

م 02436رقـم ) -م 6/060) - بـاب اليجـل العقـيم -وعبدالي(اق يف املصـنف يف كتـاب النكـاح 

 -م  0284هــ/0324 -بـريو   -تمه اإلسمامي املك -عبد الي(اق بن مهام الصنعاين  -]املصنف 

وهــو اإلمــام  -ألن ابــن ســريين ؛ منقطــت لكــنى األمــي  ،حتقيــق: حبيــمه الــيمحن األعظمــي [ - 0ط

؛ فأـو إنـام ولـد لسـنتني بقيتـا  بن اخلطاب  ق يسمت من عمي -املعيو  من أجل علامء التابعني 

  .بن عفان  من خمافة عثامن

ُـــذرا  الـــذهمه ، م 3/080وفيـــا  األعيـــان ) م،0/064) األوليـــاء]انظـــي تيمجتـــه يف: حليـــة  

 [م0/048)

مساعد بن  -األحكام الفقأية املتعلقة بعما  الرسطان وآماره  :وانظدابحثَمامم عم امستوفيم الل سألةا ا

 -املعأد العايل للقضاء  -بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن  -عبد اهلل احلقيل 

 .           65-50ص -هـ 0305/0306 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية 
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  .(1)«ولي  هلا يف الولد  يري إنام التخيري يف فقد اجلام  ه الولد

وبسبمه التطور الكبري الذ  حد  يف جمال الطمه يف عرصنا احلارض، وما تبت الك من 

تطور يف جمال اكتشا  أسباب العقـم وعماجـه، ومـا ينـتغ عـن الـك مـن أحكـام أعيـة 

تا  لبياهنا اجته الفقأاء  املعاملون إىل ووت تعييف اصـطماحي للعقـم، يبـني حـدوده، حي 

 وخيي  منه ما لي  منه، ومن هذه التعييفا  ما ييل: 

عد اقدرةاالزوجفاعىلااإلنجمبالمامابصافةاداة اةاأوامؤقتاة,األسا مباقادا عاودا ا1]

  (2) .لليهاماأواألحدمهم

 أنه غري مانت: إا يدخل فيه: ويؤلذاعىلاهذااالتعديا:ا

نَّةِ ز عن اإلنجاب لوجود سبمه ظاهي يمنت الوطء كالعج)أم  اْلع 
تَ ، و(3) ِق اليَّ

(4). 

                         
 .          م5/036مطالمه أويل النأى ) م،4/323وانظي: مواهمه اجلليل ) م.5/34األم )م 0)

دار الفكـي  -د. أمحـد حممـد لطفـي أمحـد  -التلقيح الصناعي ين أقـوال األطبـاء وآراء الفقأـاء م انظي: 0)

 .          04ص  - م0226 - 0ط -اهسكندرية  -اجلامعي 

اهيم 4) و ةح  .: العجز عن الوطء يف القبل لعدم انتشار اآللةاْلعح

ــدقائق ]انظــي:   ــز ال ــائق أح كن ــني احلق ــن عــيل الزيلعــي  -تبي ــدين عــثامن ب ــاب  -فخــي ال دار الكت

م، 4/056طالـمه )م، أسـنى امل5/035م، التـا  واإلكليـل )4/00) - 0ط -القاهية  -اإلسمامي 

 .[          م5/055املِني )

االد  َام 3)  انسداد حمل اجلام  باللحم. :هواقح

أمحـد بـن  -عـ  رسـالة ابـن أيب (يـد القـريواين  م، الفواكـه الـدواين5/053]انظي: بدائت الصـنائت ) 

 م،0/48) - م0225هــ/0305 -لبنـان  -بـريو   -دار الفكي  -بن ساق بن مأنا النفياو   غنيم

 م.[          4/028)مطالمه أويل النأى م، 3/432مِني املحتا  )
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العجز عن اإلنجـاب لوجـود سـبمه ظـاهي يمنـت تكـون النطـف: ككـون الـزو  )بم 

َخِصيىا
وحاً  (1) أو مَمْس 

(2). 

عــادة:  يمكــن معــه اإلنجــابالعجــز عــن اإلنجــاب لكــون الــزوجني يف ســن ه )جـــم 

 ولد ملثله، والشيخ الكبري الفاين الذ  ه يولد له عادة.كاآليسة، والصِري الذ  ه ي

تدخل الزوجني أو أحدمها ملنت اإلنجـاب باسـتخدام أ  وسـيلة مـن وسـائل منـت )دم 

 .احلمل

فقداناالقدرةاعىلالحاداثااحل الاعواداأحاداالازوجفاأواكلايهام,اوذلاكابسا با ا2]

أواكلايهام,العلاةاأواا-نثاىاالذكدياعوداالاذكد,اواألنثاوياعوادااألا- عطلاأحدااجلهم ينا

 لااااأوا شااوهمت,اأواكاالاماامايعطاالااإللصاامباواحل اال,اودااذااجاادتاالعاامدةاأالا لاادا

  .(3)املدأة

                         
ام 0) ِِصُّ  اخلصيتني.املْ نَْتَز   : هواخْلَ

 -القـاهية  -املطبعـة اخلرييـة  -أبو بكي بن عيل بن حممد احلـداد  العبـاد   -اجلوهية النرية ]انظي:  

أح منتأــى م، 0/344م، مِنــي املحتــا  )3/008م، املنتقــى أح املوطــأ )0/40) -هـــ 0400

 -بـريو   -عاق الكتـمه  -منصور بن يون  البأويت  - م)دقائق أويل النأى لرشح املنتأى اإلرادا 

 م.[       0/605) - لبنان

وححااملَام 0)  م. املْْجب وب، ويسميه احلنفية واملالكية بـ )مقطو  الذكي واخلصيتني: هواْ سح

م، 4/486م، أسـنى املطالـمه )5/035واإلكليـل ) م، التـا 6/454]انظي: حاُـية ابـن عابـدين ) 

 م.[         0/650أح منتأى اإلرادا  )

أ.د. منـذر  -عمليـا  أطفـال األنابيـمه واهستنسـا  البرشـ  يف منظـور الرشـيعة اإلسـمامية م انظي: 4)

 -م 0220هــ/0300 - 0ط -مؤسسـة اليسـالة  -طيمه الرب(نجي و األستاا ُـاكي غنـي العـاديل 

      .     42ص 
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اويؤلذاعىلاهذااالتعديا:

إا يدخل فيه العجز عن اإلنجاب لوجود سبمه ظاهي يمنـت الـوطء: أنه غري مانت: )أم 

نَّةِ ك تَ و اْلع  وحًا،و  أو يمنت تكون النطف: ككون الز، ِق اليَّ أو كون الـزوجني  َخِصيىا أو مَمْس 

أو أحدمها يف سن ه يمكن معه اإلنجاب عادة: كاآليسة، والشيخ الكبـري الفـاين الـذ  ه 

 .يولد له عادة

 . -كام هو ظاهي -أن فيه طوهً ه يتناسمه مت التعييفا ، وألفاظًا (ائدة ه حاجة هلا )بم 

لازوجفامعام اأواأحادمهم,اوالزوجاةا اعجزاحقيقياأواحك ياظوياعنالنجامباا ا3]

  (1) .سناي كوهمااإلنجمبابيفاعمدة

اويؤلذاعىلاهذااالتعديا:

إا يدخل فيه العجز عن اإلنجاب لوجود سبمه ظاهي يمنـت الـوطء: أنه غري مانت: )أم 

نَّةِ ك تَ و اْلع  وحًا،أو يمنت تكون النطف: ككون الزو   ،ِق اليَّ  يف الزو أو كون  َخِصيىا أو مَمْس 

الصـِري الـذ  ه يولـد ملثلـه، والشـيخ الكبـري الفـاين كسن ه يمكن معه اإلنجاب عـادة: 

 .الذ  ه يولد له عادة

 . مظني)أن فيه ألفاظ (ائدة ه حاجة هلا كلفظ )بم 

العجزاعنااإلنجمبالوجوداعلةاأواعيبابملزوجفامعم اأوابأحدمهم,اومهاما اسانا ا4]

 (2) ي كنامعيفااإلنجمب.

                         
دار النفـائ   -د. حممـد خالـد منصـور  -األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقـه اإلسـمامي  م انظي:0)

 .           50ص - م0222هـ/0302 - 0ط -األردن  -للنرش والتو(يت 

ن  -(يـاد صـبحي عـيل ايـاب  -م انظي: أحكام عقم اإلنسـان يف الرشـيعة اإلسـمامية 0)  -األردن  -عـامى

           .32ص
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إا يـدخل فيـه العجـز عـن اإلنجـاب لوجـود أنه غري مـانت: هذااالتعديا:اويؤلذاعىلا

نَّةِ كسبمه ظاهي يمنت الوطء:  تَ و اْلع  َخِصـيىا أو أو يمنت تكون النطف: ككون الـزو   ،ِق اليَّ

وحاً   .مَمْس 

 (1) العجزاعنااإلنسميفامعااستكاميفااملتعةااجلوسيةابفاالزوجف. ا5]

اويؤلذاعىلاهذااالتعديا:

العاجز عـن اإلنجـاب الـذ  يمكنـه القيـام باملعـاأة إا يدخل فيه غري مانت: أنه )بم 

 اجلنسية: كاخليص، واآليسة.

أنه أدخـل يف تعييـف العقـم مـا ه يـدخل يف حقيقتـه وماهيتـه ؛ إا ه تـما(م بـني )بم 

 اإلنجاب وحتقق املتعة اجلنسية.

اإلنجمباماعاعاد امامااإلنجمباماعاعاد اماماااالعجزاعنالعجزاعن»والتعييف الذ  أختاره وأراه مناسبًا أن العقم هو: 

 .«ي وعامويفاظمهدا اي وعامويفاظمهدا ا

: لفظ عام يشمل كل أنوا  العجز التي حتول دون اإلنجاب سواء كان عجـزًا مالعجز)

دائاًم غري مقدور ع  عماجه أو ه يعلم سـببه، أو عجـزًا مقـدورًا عـ  عماجـه بعـد معيفـة 

أحدمها ملنت اإلنجـاب باسـتخدام سببه، كام خيي  به التدخل اإلراد  من قبل الزوجني أو 

 أ  وسيلة من وسائل منت احلمل.

، وهذا يكـون مـن (2)حصول الذرية: املقصود به املعنى اهصطماحي وهو ماإلنجمب)

 اليجل وامليأة، فكذا العجز عنه يكون من جأة الزوجني معًا أو أحدمها.

                         
مطــابت و(ارة األوقــا  والشــؤون  -د.عبــد العزيــز اخليــاط  -حكــم العقــم يف اإلســمام  م انظــي:0)

ن  -واملقدسا  اإلسمامية   .          3ص -هـ 0320 -األردن  -عامى

 .52ما تقدم صانظي م 0) 



           

 

 

 

114 
 

سـبمه ظـاهي جـود العجز عن اإلنجـاب لو: قيد خيي  به ممعاعد امماي وعامويفاظمهدا ا)

نَّةِ ك يمنت الوطء: تَ و اْلع  ـوحاً ِق اليَّ أو  ،، أو يمنت تكون النطف: ككون الزو  َخِصـيىا أو مَمْس 

يف سن ه يمكن معه اإلنجاب عادة: كاآليسـة، والصـِري الـذ  أو أحدمها الزوجني كون 

 ه يولد ملثله، والشيخ الكبري الفاين الذ  ه يولد له عادة.

عاد اقادرةاالزوجاةاعاىلااحل الابعادامادوراساوةا»طباء فالعقم هو: أما يف اصطماح األ

اسات داراامعابفا وجفابملغفاو امدحلةااإللصمب,االقمة ةكمملةامناالعالقةاالزوجيةا

 .(1)«دونااستخدا اوسمةلاملوعااحل لوااال صميفااجلويس,

أن يكـون  إان ه حيكم طبًا بوجود العقم إه بعد ميور سنة كاملة ع  الزوا  وبرشـط

 منتظمـة،قائمـة والزو  مقياًم مت الزوجة بصفة دائمة أو ُبه دائمة وبينأام عماقـة (وجيـة 

                         
مؤسسـة  -ن تيمجة: د. يوسف يعقـوب السـلطا -تقنيا  الطمه البيولوجية وحقوق اإلنسان  :انظيم 0) 

ــدم العلمــي إدارة ــت للتق ــأليف والرتمجــة والنرشــ  الكوي اليجــل ، 054ص -م 0226 - 0ط -الت

ــاب  ــم واهنج ــياهيم األدغــم -والعق ــم  -د.إب ــق  -دار القل  -م 0224هـــ/0303 - 0ط -دمش

د. محـد بـن  -العقم أسـبابه وعماجـه ، 35ص -امليأة والعقم واإلنجاب إلبياهيم األدغم ، 42ص

تِلــمه عــ  ، 04ص -م 0220هـــ/0300 - 0ط -الييــا   -مكتبــة العبيكــان  -ن عــيل الصــفيا

العقم ، 30ص  -م 0225 - 0ط -بريو   -دار العلم للممايني  -د. حممد رُيد ُحادة  -العقم 

 - 6ط -بريو   -دار العلم للممايني  -د. سبريو فاخور   -وعماجه  عند اليجال والنساء أسبابه

 أن التعييف ملقدم الكتاب د. عدنان ميوة. ، مت مماحظة5ص  -م 0220

نظام وحدا  اإلخصاب واألجنة وعما  العقم باململكة العيبيـة السـعودية العقـم بأنـه:  وقداعّدف 

)تأخي حدو  احلمل لزوجني ألكثـي مـن امنـي عرشـ ُـأيًا يف ظـل عماقـة (وجيـة قائمـةم .]انظـي: 

العـدد  - جييـدة أم القـيى - ما  العقـمنظام وحـدا  اإلخصـاب واألجنـة وعـالمائحة التنفيذية ل

 .[5ص  -هـ 0306حميم  04 - 3243
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أما إاا كان الزو  مسافيًا أو حيرض ع  فرتا  متقطعة فإن الـك ربـام يكـون سـببًا مفرسـًا 

 لعدم حدو  احلمل دون وجود مانت لذلك   احلقيقة.

م للعقم بذكي مدة حمددة يصـدق بعـدها وصـف واملماحظ أن األطباء اعتنوا يف تعييفأ

العقم، وهذا ما ق نجده يف تعييف اللِويني أو الفقأاء ؛ والك ألن الِـي  مـن تعييـف 

العقم عند األطباء هو عماجه بالدرجة األوىل، ومن ممى احتـاجوا إىل حتديـد الوقـت الـذ  

عـن تشـخيص حلالتـه يمكن أن يكون الشخص بعده مصابًا بالعقم، وبالتايل يبدأ بالبحث 

 وعماجأا.

ــة كــان ميضــ ســنتني عــ  بالــذكي واجلــديي  ــة الطبي أن حــد إطــماق العقــم مــن الناحي

ــدهم عــ  تقــدييها  ــم اســتقي األمــي عن ــوافي أســبابه، م ــزوا  دون حــدو  محــل مــت ت ال

 .(1)بسنة

 العقم إىل نوعني أساسيني مها:األطباء يصنف و

ــــة حــــدو  محــــل مطلقــــًا : ويعنــــي عــــدم مSterility) العقاااا ااملطلااااق)أم  إمكاني

كعــدم وجــود رحــم أو مبيضــني أو خصــيتني، وهــو حالــة  ألســباب غــري قابلــة للعــما :

 نادرة احلدو .

عوائق تعيق حدو  احلمل يمكـن  وجوديعني و: مInfertility) العق االوس ي)بم 

 35 - 05مـن األ(وا  مـا بـني  %05-02وقد أووحت الدراسا  أن مـا بـني  عماجأا،

                         
الـدار  -دمشـق  -دار القلـم  -د. (هـري أمحـد السـباعي  د. حممـد عـيل البـار، -الطبيمه أدبـه وفقأـه م 0) 

  مـا هـو أسـبابه مقال: العقـم:. وانظي: 405ص  -م 0225هـ/0308 - 0ط -بريو   -الشامية 

              - 42العــدد  -الســنة الثالثــة  -ة الفيصــل ـــــجمل –بــد اهلل حســني باســمامة د/ ع -عماجــه  ،أنواعــه

 .006ص -م  0252نوفمرب /هـ 0422او احلجة 
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  .(1)النسبي ون يف اإلنجاب يعانون من مشكلة العقمسنة وييغب

 :بدوره إىل نوعني العقم النسبيينقسم و

 .بعد الزوا  محل مطلقاً عدم حدو  ويعني  :ويلّاأعق ا)أم 

                         
امليأة والعقم واإلنجاب م، 025، 052-058) ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:م 0) 

 -العقم أسبابه وعماجه للصفيان ، 30ص -تِلمه ع  العقم لشحادة ، 02ص -إلبياهيم األدغم 

 . 5ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور   ،04ص

 )وعف اخلصوبة، قرص العقم ع  العقم احلقيقي، أما العقم النسبي فيسمونه: بعاااألط معيدىاو 

 يف حني ييى الدكتور إبياهيم األدغم أن الذ  حصلأو العجز عن اإلخصابم،  أو تعثي اإلنجاب،

والذ  تعني تيمجته: عدم القدرة عـ   مSterility)هو تطور يف املصطلح، فقد كان العقم يعرب عنه بـ 

والـذ  م Infertility)ومت التطور الكبري يف عما  العقم استبدل اللفظ السـابق بــ  ،إنجاب األطفال

 تعني تيمجته: انخفا  أو انعدام القدرة ع  إنجاب األطفال.

العقـم وتعثــي اإلنجـاب لــدى ، 406ص -بــه وفقأـه ملحمــد عـيل البـار وصــاحبهالطبيـمه أد]انظـي:  

العقم وتعثي اإلنجاب ، 83-84ص - م0228هـ/0302 - 0ط-د.كاظم سليم عايش  -اليجال 

ــاء  ــدى النس ــايش  -ل ــليم ع ــاظم س ـــ/0302- 0ط -د.ك ــا  ، 50-52ص - م0222ه اهستنس

 - 0ط -دار الفكـي العـييب  -م السـيد غنـيم د. كـار -واإلنجاب بني جتييمه العلامء وترشيت السـامء 

 -موقــف اإلســمام مــن عـما  العقــم وفــود اإلنجــاب احلديثــة ، 022ص - م0228هــ/0308

ورقـة عمـل مقدمـة إىل نـدوة )الضـوابط األخماقيـة يف تطبيـق تقنيـة اإلخصـاب  -د.حممد عيل البار 

م أغسـط  05-05وافـق )هــ امل0308م ربيـت اآلخـي 04-00) -الطبي املساعد يف عما  العقـمم 

ــاهية  -م 0225 ــة  -الق ــدويل اإلســمامي للدراســا  والبحــو  الســكانية بجامع تنظــيم امليكــز ال

األ(هي، باهُرتا  مـت: املنظمـة اإلسـمامية للرتبيـة والعلـوم الثقافيـة )إيسسـكوم، ومجعيـة الـدعوة 

 [.0ص - اإلسمامية العاملية
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رغـم ملـدة سـنة دون سـبمه ظـاهي يمنـت منـه : ويعني تأخي اإلنجـاب عق اثمنويّا)بم 

  .(1)أو محل طبيعيسواء نتغ عن هذا احلمل إسقاط  حدو  محل يف السابق،

وه بد من التنبه هنا إىل أن العقم النسبي الثانو  ه جيعله اللِويون وه الفقأاء داخمًا 

( األطباء فعدوه عقاًم ؛ والسبمه يف هذا  فـيام يبـدو  -يف العقم بحال من األحوال، وإنام جتوى

واهلل تعـاىل  ،هو عدم وجود فيق تشخييص أو عماجي بينه وبني العقم النسـبي األويل -يل 

 أعلم.

تنرص  أاهان الكثريين عند اكـي العقـم إىل املـيأة باعتبارهـا هـي املسـؤولة عـن عـدم 

، لكن الدراسا  احلديثة أمبتت أن اليجل يناله حظ كبري من هذه املسؤولية ؛ (2)اإلنجاب

، بيـنام تكـون الزوجـة مـن احلـاه  %32-05حيث تقت مسؤولية عدم اإلنجاب عليه يف 

مـن احلـاه   % 32-05مـن احلـاه ، أوـف إىل الـك أن  % 62-42هي املسـؤولة يف 

                         
 -املدينـة املنـورة  -دار الزمـان للنرشـ والتو(يـت  -ليل عيل لفتـه د. عبد اجل -العقم أرساره وحلوله  انظي:م 0) 

، 005ص -العقـــم عنـــد اليجـــال والنســـاء لســـبريو فـــاخور  ، 25ص -م 0220هــــ/0300 - 0ط

تِلـمه ، 04ص -العقـم أسـبابه وعماجـه للصـفيان ، 080ص -موسوعة امليأة الطبية لسـبريو فـاخور  

العقم وتعثـي ، 85ص -نجاب لدى اليجال لكاظم عايش العقم وتعثي اإل، 30ص -ع  العقم لشحادة 

 .38ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس ،  50ص -اإلنجاب لدى النساء لكاظم عايش 

العقم وتعثي اإلنجاب لدى النساء لكاظم ، 025ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:م  0)

املــيأة والعقــم واإلنجــاب ، 020ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس ، 50ص -عــايش 

دار العلــم  -د. صــرب  القبــاين  -أطفــال حتــت الطلــمه ومنــت احلمــل ، 08ص -إلبــياهيم األدغــم 

 .030ص - م0220 -بريو   -للممايني 
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مــن احلــاه  يكــون ســبمه عــدم اإلنجــاب  %05-02يكــون الســبمه فيأــا مشــرتكًا، ويف 

 .(1)جمأوهً 

                         
نتائغ الدراسا  التي وقفـت عليأـا يف الكتـمه الطبيـة متفاوتـة تفاوتـًا كبـريًا، وأحـمه أن  احلقيقةاأنم 0) 

 ع  هذه النتائغ كام ورد  يف هذه الكتمه والك من خمال اجلدول التايل:أوقف القارا الكييم 

اجمهويفا%امشرتك%االزوجة%االزو ا%ااملدجعاالدق 

0.  
ــزهري   ــة العمــي لِســان ال ــيأة يف رحل  -امل

 042ص
32 62 - - 

 05-02 02-05 45 45 42ص -العقم أسبابه وعماجه للصفيان   .0

4.  
 -موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  

  025ص
42-32 - 42 - 

3.  
العقـــم عنــــد اليجـــال والنســــاء لســــبريو 

  45ص -فاخور  
02-32 - - - 

5.  
ــاس  ــأ  ممــن لســمري عب  -أعطنــي طفــما ب

 024ص
42 42 32 - 

 02 42 42 42 30ص -تِلمه ع  العقم لشحادة   .6

5.  
ــار  ــيل الب ــد ع ــه ملحم ــه وفقأ ــمه أدب  -الطبي

 408ص
05-32 52-62 - - 

8.  
النسـاء لكـاظم  العقم وتعثي اإلنجاب لـدى

 50عايش ص
05 45 32 - 

 - 02 32 32 054ص -روعة اخللق ملاجد طيفور   .2

ولعل السبمه يف اختما  النتائغ السابقة يعود إىل عوامل متعلقة بنف  الدراسـة: كاجلـدة أوالقـدم،  

 والعاملية أو اإلقليمية، وعدد األفياد الذين متت عليأم الدراسة.
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ــود إىل املــيأة يف األعــم  ــأن ســبمه العقــم يع ــاد ب ــا إىل أن اهعتق ــمه أن أُــري هن وأح

ــذ  ــو ال ــمه ه ــمه  األغل ــد أن الط ــمى نج ــن مى ــمه، وم ــن قيي ــاء إىل (م ــه األطب ــان يتومه ك

ــأخي   ــنام ت ــد املــيأة، بي ــة الكثــري عــن أســباب العقــم عن خطــى خطــوا  كبــرية يف معيف

ــافا  اخلاصــة  ــل إن كــل اهكتش ــدة، ب ــنوا  عدي ــل س ــق باليج ــة فــيام يتعل ــذه املعيف ه

ــة وا ــم واملعيف ــادة العل ــت نتيجــًة لزي ــًا كان ــم اليجــل تقييب ــما  عق ــال بع ألبحــا  يف جم

 (1) عما  عقم امليأة.

ــن  ــد م ــم ه ب ــل املؤديــة إىل العق ــباب والعوام ــتيعاب وفأــم األس ــن اس ــى يمك وحت

ــك  ــيأة، وال ــد اليجــل وامل ــا( التناســيل عن ــمه الترشــحيي للجأ ــيى  أوهً عــ  الرتكي التع

 فيام ييل:

(2)  

، نياملنـــويى  ني، واحلبلــنيي مــن: اخلصــيتني، والرببخــاجلأــا( التناســيل املــذكيتكــون 

                         
 -أعطني طفما بأ  ممن لسـمري عبـاس ، 08ص -اإلنجاب إلبياهيم األدغم امليأة والعقم و انظي:م 0) 

 .053-054ص -روعة اخللق ملاجد طيفور ، 024ص

 - 0ط -دمشـق  -دار القلـم  -د. إبـياهيم األدغـم  -اجلأا( التناسيل املذكي عيوبه وإصـاباته  انظي:م 0) 

ـــ/0302 ــم، 055، 035، 002، 055، 40-05ص ) -م 0222ه ــي اجلــن  واحلي ــد بك  -اة خلال

أعطنـي طفـما بـأ  ، 005-65ص -اليجل والعقم واهنجاب إلبياهيم األدغـم ، 035-005ص

العقـم عنـد ، 85ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان ، 023-088ص -ممن لسمري عباس 

العقـم ، 52ص -اجلـن  والعقـم لكـامل حـنش ، 45-05ص -اليجال والنساء لسـبريو فـاخور  

عقم اليجـال ، 44-05ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي ، 40ص -ه للصفيان أسبابه وعماج

 - 0ط -بـريو   -الـدار العيبيـة للعلـوم  -أ.د. عبـد اخلـالق حسـن يـون   -بني اإلسمام والطمه 

 م .05) ماحقوانظي : امل.38-05ص - م0220هـ/0300
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ـــدة ـــدتان البصـــليتان، والقضـــيمه  (1)وغ ـــان، والِ ـــلتان املنويت الربوســـتا ، واحلويص

  ، وتعييف هذه األجزاء كام ييل:مالَذَكي)

وكـل بـالغ لـه خصـيتان  احليوانـا  املنويـة،العضو املسؤول عن إنتا  هي  :ةيَاْصااخلِا*ا

 مسـم 4.5)سـمم طـوهً، و  3)حجـم الواحـدة مـنأام مـا بـني  بيضاويتا الشـكل، يـرتاوح

، وتنتغ احليوانـا  املنويـة يف مجم 05-00)عمقًا، ويرتاوح و(هنا بني  مسم 4)عيوًا، و 

أنبـوب بكـل  0022- 622مـن )اخلصية بـاملمايني يوميـًا يف قنـوا  دقيقـة بأعـداد هائلـة 

نحنيـة عـ  بعضـأا ومتجمعـة يف تسمى األنابيمه املنوية، وتكون هـذه األنابيـمه م مخصية

تتحـد هـذه األنابيـمه حاويـة عـ  ُـكل  ـيوط، و م422-052)جمموعا  تقـيب مـن 

، كـام تفـي( لتكـون قنـاة واحـدة تـدعى الـرببخ بـدورها الدقيقة لتكون قنـوا  أكـرب تتحـد

                         
تلـف وظائفأـا بـاختما  مكاهنـا خاصـة، و  كيميائيـة: عضو يف جسـم اإلنسـان، يفـي( مـواد الغدةم 0) 

 ونوعأا. وتنقسم الِدد باعتبار إفيا(اهتا إىل قسمني:

. غدد صامء )ه قنويةم: وهي الِدد التي تطلق إفيا(اهتا يف الدم مباأة عن طييق خمايـا معينـة ولـي  0

جزاء وتنتقل اهليمونا  من خمال الدم إىل مجيت أم، اهليمونا إفيا(اهتا )تسمى و عن طييق قنوا ،

 .تساعد اجلأا( العصبي يف تنظيم أنشطة اجلسم املختلفة، واجلسم

. غدد غري صامء )قنويةم: وهي الِدد التي تدفت إفيا(اهتا يف قنوا  لتصل إىل املووت الـذ  حيتـا  إليـه 0

 اجلسم.

 - 0ط -القـاهية  -مؤسسة سجل العـيب  -جمموعة من األطباء  -املوسوعة الطبية احلديثة ]انظي:  

ـــة م، 02/0352) -م  0252هــــ/0422 ، 050ص -املعجـــم املووـــوعي للمصـــطلحا  الطبي

ن  -دار البشري  -د.عبد العزيز اللبد   -القاموس الطبي العييب  هــ/ 0305 - 0ط -األردن  -عامى

 [.h.nethttp://www.mawsoaموقت املوسوعة العيبية العاملية: ، 828ص -م 0225

http://www.mawsoah.net/
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نمو األعضاء التناسلية، وظأور  الذ  يعمل ع  ستريونست  الذكورة التِ  (1)هيموناخلصية 

و(يادة نمـو العظـام  ة،اليجولية: كخشونة الصو ، ونمو ُعي الشارب واللحي الصفا 

 وتطور العضما .

كـــي  )يســـمى جلـــد  رقيـــق يتـــدىل بـــني الفخـــذين اخلصـــيتان يف كـــي   توجـــدو

ــا   ،مالصــفن ــوفري احلــيارة املمائمــة إلنت ــة اخلصــيتني وت ويعمــل هــذا الكــي  عــ  محاي

ولـــذلك فأـــو يتمـــدد ويـــتقلص ؛  (2) مةم ويـــ ةدرجـــ 46-45احليوانـــا  املنويـــة )مـــن 

  حسمه حيارة اجلو.

لكـل قاعـدة العلويـة القـت يف ي هماليـة الشـكل تقييبـًا،قناة ُديدة اهلتـواء  :خبَاالرَبْا*ا

 6ولو افرتوـنا أننـا فتحنـاه لوصـل طولـه إىل حـوايل سم بقليل،  5طوله أكثي من  خصية،

تكون قد  مساعة 03)بعد ميض ته هنايإىل احليوانا  املنوية وعندما تصل  هخمال متيأمتار، 

يتحد الرببخ مت قنـاة ناقلـة تـدعى ، ونضجت متامًا ولدهيا القدرة ع  احليكة واإلخصاب

 .احلبل املنو 

سم، تصل كـل بـيبخ بحويصـلة منويـة،  52طوهلا حوايل  قناة عضلية: احل لااملووي*ا

احليوانـا  املنويـة تنتقـل ، يف كي  اخلصية عند معظـم اليجـالجزء منه  يمكن إحساسو

                         
: مادة كياموية تفي(ها يف الدم مباأة الِدد الصامء املو(عـة يف  تلـف أنحـاء اجلسـم، تـنظىم اددمونم 0) 

 وتسري سلسلة من العمليا  احليوية يف جسم اإلنسان. 

القـاموس الطبـي العـييب لعبـد العزيـز ، 050ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبيـة ]انظي:   

موقـت املوسـوعة العيبيـة ، 50ص -وسوعة امليأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  م، 0054ص -اللبد  

 [. http://www.mawsoah.netالعاملية: 

 ة.م وي ةدرج م45التي هي ) من درجة حيارة اجلسم قلأىاأم 0) 

http://www.mawsoah.net/
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تـدعى احلويصـلة  غدة مت يتحد احلبل املنو و تتخزن فيه وتبقى حية لشأي واحد،و يه،إل

 .املنوية

سـم،  0.5سم، وقطيها حوايل  6: غدة كمثيية الشكل يبلغ طوهلا احلويصلةااملووية*ا

عـ  و  الـذ  حيتـالسـائل املنـو  اجلزء األكـرب مـن فيأا يتكون وتقت بني املثانة واملستقيم 

ــة، وحيتــو  أيضــًا عــ  هيمــون  مســكي فيكتــو() ــأمني الطاقــة حليكــة احليوانــا  املنوي لت

ويوجـد يف جسـم الـذكي حويصــلتان  سـاهم يف اإلخصـاب،ي الـذ  مدينن)الربوسـتوجما

خـمال عمليـة القـذ  و القـذ ،لتكـون قنـاة  مـت احلبـل املنـو منويتان تتحـد كـل مـنأام 

القـذ  التـي متـي قنـاة عان السائل املنو  للخـيو  مـن تتقلص احلويصلتان املنويتان وتدف

 خمال غدة الربوستا  وتفتح يف قناة البول.

سم وعيوـأا حـوايل  م3-4)طوهلا غدة كبرية احلجم حيث يبلغ  :دةاالربوستمتاري*ا

وحتـيط بعنـق املثانـة كاحللقـة، تقـوم بـإفيا( سـائل لـز  ميكبة من أليـا  عضـلية، سم،  3

  وحيوية السائل املنو . يساعد يف عملية القذ 

، مكـوبي) يتبِـديان : غدتان صِريتان بحجم حبـة البـا(هء تسـمالغد مناال صليتمن*ا

 تفـي(ان سـائماً و لقضـيمه،وتفتحان يف جمـيى البـول يف ا تقعان يف أسفل غدة الربوستا ،

 ليعادل محضية قناة جميى البول قبل ميور السائل املنوى هبا.  املذًا هو رقيق

قناة تدعى قناة بداخله يوجد  ،يسفنجعضو اسطواين الشكل من نسيغ إ :القضيب*ا

عنـدما يمـت ء بالـدم ، ويمي من خماهلا البول وكذلك احليوانا  املنويـةأو اإلحليل البول 

وظيفتـه   مناء اجلام  ليـؤدأتؤهله هخرتاق املأبل  ةكثي صمابأيصبح  ةاجلنسي ةمارمناء اإلأ

 نثى. ىل داخل األإ ة  املنويقذ  احليوانا وهي: ةساسياأل
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(1)  

أخيى داخليـة، يمكـن تووـيحأا من أعضاء خارجية واملؤنث اجلأا( التناسيل يتكون 

 فيام ييل:

  األعضاء اخلارجية:)أ( 

  ، وهذه األعضاء هي:وهي عبارة عن جمموعة أعضاء حتيط بفتحة املأبل

مها منيتان من اجللد، حتتويان ع  غدد دهنية، متتـدان طوليىـًا عـ   :الشفداناالك  ان*ا

فان احلدود اجلانبية هلذه الفتحة. مفتحة املأبل)جانبي الفتحة التناسلية لألنثى   ، تؤلى

منيتان من اجللد الزهي  اللون، حتتويان ع  األنسجة واألوعية : الشفداناالصغ ان*ا

 الشفيين الكبريين. الدموية واألعصاب، وتقعان داخل

ويقت بـني سم،  م0.5) طوله حوايلة، بالغ احلساسي يسفنجإ: نتوء من نسيغ ال ظد*ا

باألوعيـة الدمويـة  حتـتقنويتكـون مـن أنسـجة تـتقلص والشفيين الصِريين والكبريين، 

 عندما تتأيغ امليأة أمناء اجلام .

                         
 -اجلــن  واحليــاة خلالــد بكــي  ،000، 03ص -انظــي: اجلأــا( التناســيل املؤنــث إلبــياهيم األدغــم م 0) 

ــة لســبريو فــاخور  ، 52-44ص ــألم ، 50-64ص -موســوعة املــيأة الطبي املوســوعة الصــحية ل

ــزم  -والطفــل  ــد الواحــد و نضــال الب ــت  -مــيوان عب  - 0ط -عــامن  -دار اإلرساء للنرشــ والتو(ي

لعمـي لِسـان املـيأة يف رحلـة ا، 85ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعـان ، 06ص - م0225

ــزهري   ــايش ، 00-00ص -ال ــاظم ع ــاء لك ــدى النس ــاب ل ــي اإلنج ــم وتعث ، 08-08ص -العق

 -العقــم عنــد اليجــال والنســاء لســبريو فــاخور  ، 05ص -موســوعة املــيأة يف احلمــل والــوهدة 

تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين ، 42-00ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عبـاس ، 023-088ص

طفلــك مــن احلمــل إىل ، 40-05ص -م أســبابه وعماجــه للصــفيان العقــ، 32-45ص -العلبــي 

 م .08) ماحقوانظي : امل .030-040ص -الوهدة لفاخور  
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لفتحة التناسـلية للفتـاة ، يِطي ا(1)غشاء رقيق له أُكال  تلفةوهو  :ريشمعاال كمرة*ا

هـذا يتمـزق وبه فتحه تسمح بميور دم الـدورة الشـأيية،  إاكامل البكي، لكن بشكل غري

 .(2)ام من اجلبعد عدة ميا  تزول ولكن تبقى منه بقايا  أمناء اجلام  األول،الِشاء 

تشـبأان   جـدار املأبـل عـ  اجلأتـني  ةجمموعتني من الِدد الصِري: بمرثولفادريد*ا

ىل تليـني إ  ممـا يـؤد يين الصـِريين،فيا(اهتا   طيا  الشـفإ يتنتأد كوبي عند الذكي، غد

 لتسأيل عملية اجلام . ةاجلنسي ةمارمناء اإلأمدخل املأبل 

 :  األعضاء الداخلية)ب( 

، (3)وهي املبيضان، وقناتا املبي ، واليحم، واملأبل: وقد سبق التعييف هبذه األعضاء

ع  أن املبي  هو العضو األسار الذ  يقابل اخلصية عنـد الـذكي،  لكن جيدر التنبيه هنا

والذى يسبمه  مسرتوجنياإل) ةنومهيمون األوهو املسؤول عن تصنيت البويضا  وإفيا( 

ونعومــة اجللــد وتو(يــت  واتســا  احلــو ، الثــديني،كــرب حجــم  مثــل: ةنثويــالصــفا  األ

 .من اجلسم مثل الفخذين ةماكن معينأ الدهون يف

ا   عـدم وجودمهـ بـاليغم مـنبد من التنبيه هنـا عـ  أن هنـا  غـدتان يف اجلسـم وه 

 ه ومها:أنثى واأل الذكي من لعملية التناسل   كل ةمهيغاية األأهنا يف ه إ اجلأا( التناسيل

                         
ستة أُكال رئيسة لِشاء البكارة هـي: احللقـي، واهلـمايل، والعمـود ، واو الفـوهتني،  ي كنامتييزم 0) 

 والِيبايل، وعديم الفوهة.

 [.35ص -انظي: اجلن  واحلياة خلالد بكي ] 

غشاء البكارة أحيانًا رغم تكيار اجلام  ؛ بسبمه ُدة متانته الناجتة عن بنيتـه الليفيـة، أو  قداالايت زقم 0) 

 ع  العك  بسبمه ميونته التي تسمح له بالتمدد، أو هتسا  فوهة الِشاء.

 [.38ص -انظي: اجلن  واحلياة خلالد بكي ] 

 .52-63: ما تقدم صانظيم 4) 
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 .(1)ة النخامي ةالِد[ 0]

 .(2) ماهلايبوماهم )غدة حتت املأاد [ 0]

ــــدتان  ــــان الِ ــــانموجودوهات ــــدماغ ت ــــخ،   ال ــــت امل ـــــومه حت ــــــــ  لتانوؤا املس

املثـــــري  يمونـاهلـــــو، مLH) (3)فيــــــــــاملثـــــري للجســـــم األص يمـــــوناهلفـــــيا( إ عـــــن

                         
ــص، تقــت يف قــا  Pitutary Gland) ةميااالوخماةالغاادم 0)  م: هــي غــدة صــامء صــِرية بحجــم حبــة احلمى

اجلمجمــة حتــت الــدماغ، وتفــي( العديــد مــن اهليمونــا  الرضــورية للحيــاة، مثــل: هيمــون النمــو، 

وهيمــون احلليــمه، واهليمونــا  املســاندة لوظيفــة املبــي ، وهــي ترشــ  عــ  نشــاط بقيــة الِــدد 

وللِـدة النخاميـة قسـامن رئيسـان مهـا الفـص األمـامي )اجلـزء هيـة، الصامء،وتنظم عملأا بدقـة متنا

 م. والفص اخللفي )اجلزء اخللفي ،ماألمامي

ــي:   ــاخور  ]انظ ــبريو ف ــة لس ــيأة الطبي ــوعة امل ــة: ،  54ص -موس ــة العاملي ــوعة العيبي ــت املوس موق

http://www.mawsoah.net.] 

: غدة صامء تقت مبـاأة فـوق الِـدة النخاميـة، مHypothalamus) (ادمي وثمالمستااملهمداأوا)ريدةاحتم 0) 

هيمونيـة بشـكل متناسـق ممـا يسـمح بـاإلأا   -وتتصل هبا بقناة عصبية، تبث عربها حوافز عصـبية 

ا  ؛ ع  النظام اهليموين العام يف اجلسم ووظائف بقيـة الِـدد الصـامء وحثأـا عـ  اهسـتجابة للمـؤمي

تنتقـل يف جمـيى الـدم التـي  هيمونا  تسمى هيمونا  اإلفيا( أو عوامل اإلفيا(حيث تنتغ هذه الِدة 

ومن مم تتحكم يف إفـيا( هيمونـا   ،للِدة النخامية ملتصل مباأة إىل الفص األمامي )اجلزء األمامي

ءوتؤمي هيمونا  الِدة النخامية بدورها يف عدد كبري من الِد ،الِدة النخامية  .د الصامى

 ]انظي: املصدرين السابقني[ 

هو: هو غدة تنتغ عن امتماء الكي  الذ  انطلقت منه البويضة بامدة هي عبارة عـن  اجلس ااألصفدم 4) 

م، فـإاا حـد  التلقـيح الربوجسـرتونخمايا فييدة مـن نوعأـا، يقـوم هـذا اجلسـم بـإفيا( هيمـون )

يمونيـة خـمال أُـأي احلمـل األوىل، أمـا إاا ق تضخم اجلسـم األصـفي واسـتمي يف بعـث إفيا(اتـه اهل

 حيد  التلقيح فإنه يتماُى بعد أربعة عرش يومًا من ظأوره.

 [.55ص -اجلن  واحلياة خلالد بكي ، 50ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:] 

http://www.mawsoah.net/
http://www.mawsoah.net/
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حيــــث تفي(مهــــا الِــــدة النخاميــــة حتــــت تــــأمري  الــــدم، يف مFSH) (1)للحويصــــما 

الــذ  يفــي( مــن قبــل غــدة حتــت املأــاد  مGnRH)املنمــي للِــدة التناســلية  يمــوناهل

 ةنتـــا  اخلمايـــا اجلنســـيواملبـــي  إل ةىل تنبيـــه اخلصـــيإيؤديـــان  ومهـــا، ماهلايبومـــاهم )

لكـــل مـــن الـــذكي  ةاهليمونـــا  اجلنســـي وإفـــيا( ما والبويضـــ يـــةاملنو ا )احليوانـــ

 .(2)نثىواأل

وبعد التعي  ع  الرتكيمه الترشحيي للجأا( التناسيل عند اليجل وامليأة يمكننـا اآلن 

ة، وهي أسباب كثرية ومتنوعة، لكن يمكن أن نتعي  ع  أسباب العقم عند اليجل وامليأ

 تقسيمأا إىل مخ  جمموعا :

 : وهي أسباب تتكون مت تكون اجلنني يف بطن أمه وتولد معه.ِخْلِقيَّةأسباب [ 0]

 أسباب ميوية: وهي أسباب يصاب هبا اإلنسان يف حياته فتؤمي ع  خصوبته.[ 0]

 املحيطة.أسباب بي ية: وهي أسباب ناجتة عن ظيو  البي ة [ 4]

                         
يضة حماطة كي  يظأي فوق سطح املبي ، بحجم حبة احلمص الصِرية، تسبح فيه البو احلويصلة:م 0) 

بخمايا اا  إفيا( هيموين، وييـدعى هـذا الكـي  )كـي  جـيا م أو )حويصـلة جـيا م نسـبة إىل 

 مكتشفأا.

 [.55ص -اجلن  واحلياة خلالد بكي ، 50ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:] 

ي طفـما بـأ  أعطنـ ،02ص -املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحـد و صـاحبه  انظي:م 0) 

تِلـمه عـ  ، 82-54ص -العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته ، 025ص -ممن لسمري عباس 

 -اجلن  والعقم لكامل حنش  ،32ص -عقم اليجال لعبد اخلالق يون  ، 04ص -العقم لشحادة 

املـيأة يف رحلـة العمـي ، 43ص -العقم وتعثي اإلنجـاب لـدى النسـاء لكـاظم عـايش ، 58-55ص

الـدكتور نجيـمه موقـت ، 080ص-اهستنسا  واإلنجاب لكارم غنـيم ، 03ص -زهري  لِسان ال

 . http://www.layyous.com ليوس:

http://www.layyous.com/
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 أسباب نفسية: وهي أسباب ناجتة عن عوامل عاطفية واهنية.[ 3]

 أسباب مكتسبة: وهي أسباب ناجتة عن ممارسا  سلوكية.[ 5]

 ويمكن توويح هذه األسباب من خمال املسألتني التاليتني:

(1)  

 وبيان هذه األسباب فيام ييل:

 :ِلِقيةةب اخِلأواًل: األسبا

 وأهم هذه األسباب ما ييل:

                         
، العقــم عنــد اليجــال والنســاء لســبريو 003-023ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس  انظــي:م 0) 

العقــم ، م025-024، 036-024)ص -اخلـالق يــون   عقــم اليجـال لعبــد ،22-48ص -فـاخور  

العقم أسـبابه  ،52-33ص -تِلمه ع  العقم لشحادة  ،85-85ص -أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته 

موسـوعة املـيأة  ،046-044ص -امليأة يف رحلة العمـي لِسـان الـزهري   ،32ص -وعماجه للصفيان 

ــاخور   ــة لســبريو ف ــي  ،020-025ص -الطبي ــدى اليجــال لكــاظم عــايش العقــم وتعث  -اإلنجــاب ل

اجلــن  والعقــم لكــامل  ،085-054ص -املــيأة والعقــم واإلنجــاب إلبــياهيم األدغــم  ،000-86ص

دار  -د. عبــد الســمام أيــوب  -دليــل العقــم واإلنجــاب عنــد املــيأة واليجــل  ،055-053ص-حــنش 

 -حمد عيل البار وصـاحبهالطبيمه أدبه وفقأه ملم، 028، 06) ص - م0220 -بريو   -الياتمه العلمية 

اهستنسـا  واإلنجـاب  ،450-435ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي ، م432، 440-408) ص

عمليـا  أطفـال  ،054-035ص -أطفال حتت الطلمه لصرب  القبـاين ، 024-020ص-لكارم غنيم 

لعقـم ملحمـد احلمل والـوهدة وا ،32-45ص -األنابيمه واهستنسا  البرش  ملنذر الرب(نجي وصاحبه 

د. أمحـد عمـيو  -الفتاوى الرشعية لألمـيا  النسـائية والعقـم  اجلديد يف ،025-022ص -رفعت 

-02ص -م 0223هـ/0303 - 0ط -األردن  -دار الفيقان للطباعة والنرش والتو(يت  -اجلابي  

، 84-55ص -القـاهية  -مكتبـة ابـن سـينا  -د. أيمن احلسيني  -رس  وعاجل لليجال فقط  ،40

 . http://www.layyous.com قت الدكتور نجيمه ليوس:مو

http://www.layyous.com/
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 .عدم نزول اخلصيتني إىل كي  الصفن مما قد يسبمه تلف اخلصيتني[ 0]

 .عدم وجود اخلصيتني[ 0]

 عدم  لق القنوا  املنوية الناقلة.[ 4]

 تشوه يف تكوين الرببخ.[ 3]

 عدم  لق احلويصما  املنوية.[ 5]

 .انسداد خلقي يف القنوا  املنوية[ 6]

 .السائل املنو  يف غري مكاهنا الطبيعيووجود فتحة خيو  البول [ 5]

 .لقي يف ُكل القضيمهتشوه ِخ [ 8]

 ثانيًا: األسباب املرضية:

 وهذه األسباب تنقسم بدورها إىل مخسة أقسام:

ااألمداضاالتيا صيبااألعضمعاواخلاليماالتومسلية: ا1]

 وأهم هذه األميا  ما ييل:

 يمه اخلصية مثل: األميا  التي تص)أم 

تظأي مثل كي  من فوردة حول اخلصيتني عبارة عن متدد   األوهي  دوايل اخلصية:* 

إىل ارتفـا    درجـة حـيارة اخلصـيتني ممـا يـؤمي عـ   ، وهـذا يـؤد الديدان حول اخلصية

وغالبًا مـا تظأـي هـذه الـدوايل حـول اخلصـية اليرسـى،  تكوين احليوانا  املنوية أو موهتا،

بمه اليئي  يف حدو  العقم لدى اليجال، ومن فضل اهلل تعاىل أهنا أكثي أسباب هي السو

 العقم استجابة للعما .

 .إصابة اخلصيتني بالتأاب ُديد مما يؤد  إىل تلف اخلصيتني* 

 .إصابة اخلصيتني بأورام* 
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 (2)ي ــــــــــة الزهـــــــــــخاص – (1) ماجلنســـــــية)ة ـــــــــــالتناسلييا  ـــــــــاألم)بم 

                         
)اجلنسيةم هي يف معظمأا خطرية جدًا تنتقل عن طييق اهتصال بني اليجل واملـيأة أو  األمداضاالتومسليةم 0) 

املـي  كـون فـريوس اتصال واحـد، ويبني الشااين من اجلنسني، وقد ينتقل بع  تلك الفريوسا  من 

 يف السـائل املنــو ، والسـائل املأــبيل، وإفـيا(ا  عنــق الـيحم، ويف اللعــاب، وإفـيا(ا  األنــف، ًا موجـود

و تلف كمية تلك الفريوسا  حسمه املي  نفسه، وكثـري  مـن تلـك األمـيا  تسـبمه حـدو  قـيوح 

 إىل الدم. والتأابا  يف األعضاء التناسلية أو عنق اليحم، فينتقل الفريوس من خماهلا

بحـث مقـدم لنيـل  -عبـد اإللـه بـن سـعود السـيف  -انظي: أحكام األميا  املعدية يف الفقه اإلسمامي ] 

-هـــ0306 -جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســمامية  -كليــة الرشــيعة  -درجــة املاجســتري يف الفقــه 

اجلنسـية أسـباهبا األمـيا  اجلنسـية ملحمـود حجـا( ، األمـيا   وملزيد من التفاصـيل انظـي: .006ص

 -م ، األمـيا  اجلنسـية 0285هــ/0325 - 3ط -بجـدة  -دار املنـارة  -د.حممد عيل البار  -وعماجأا 

م ، األمـيا  اجلنسـية 0286 هــ/0326 - 8ط -بـريو   -مؤسسة اليسـالة  -د.نبيل صبحي الطويل 

 م[.0286هـ/0326 - 0ط -الييا   -دار عاق الكتمه  -د. عبد احلميد القضاة  -عقوبة إهلية 

تـورم ب: مي  معد خطري ينتقل عن طييق اهتصال اجلنيس وعن طييق األم املصابة لطفلأا، يبدأ الزهديم 0) 

يف الِـدد الليمفاويــة، مــم يـؤد  إىل طفــح جلــد ، مـم تظأــي بعــد سـنتني أورام (هييــة يف أنحــاء اجلســم، 

 اإليد(.حتى ظأور  ا  املعديةأخطي األميقد كان يعد للجنني،وهًا ويسبمه إجأاوًا للحامل وتشو

 -د.رينكـول تـني  -]انظي: املوجز اإلرُاد  عن األميا  التي تنتقل عن طييق اهتصال اجلنيسـ  

ص  - 0ط -الكويـت  -امليكـز العـييب للومـائق واملطبوعـا  الصـحية  -تيمجة: إبـياهيم القشـمان 

ن  -ميكز الكتمه األردين  - د.عاصم عطا الشأايب -وما بعدها، امليكيوبا  املعدية لإلنسان 05 عامى

ـــ/ 0302 - 0ط ــية 404ص  -م 0228ه ــيا  اجلنس ــا(   -، األم ــود حج ــوم  -د.حمم دار العل

، اآلفــا  الــثما : التــدخني، 42ص -م 0222هـــ/ 0302 - 0ط -الييــا   -للطباعــة والنرشــ 

ــيا  اجلنســية  ــدين حســني ُــاهني  -املخــدا ، األم ــق  -ســيف ال ــا   -دار األف  - 4ط -اليي

دار الكتـمه الوطنيـة ـ  -د. عـثامن الكـاديكي  -، األميا  املعدية 020ص  -م 0224هـ /0303

، اجلياميم الطبية وأميها ع  التِذية 020-022ص -م 0228هـ/ 0302 - 4ط -ليبيا  -بنِا(  

م 0222هـ/0302 - 0ط -جدة  -د. الفاول العبيد عمي ـ دار املطبوعا  احلديثة  -وصحة البي ة 

 .[034ص -اجلن  واحلياة خلالد بكي  ،35-36ص  -
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ــجة الــرببخ أو الربوســتا  ؛  ســبمه العقــمت - (1)الســيمانو إا تــؤد  إىل تليــف يف أنس

أو إىل تليــف وتــدمري اخلصــية بحيــث ، ممــا يــؤمي عــ  القنــوا  املنويــة ويــؤد  إىل قفلأــا

 .ه تستطيت القيام بوظائفأا وبالتايل يؤد  الك إىل العقم

ناسـيل وخاصـة و الفريوسية املزمنة للجأا( التأصابا  اهلتأابية اجليمومية اإل)جـم 

حتــد  تِــريا  وهــذه اإلصـابا   التأابـا  الربوســتا  واحلويصــلة املنويـة و الــرببخ،

و إخصاب أع  تلقيح احليوانا  املنوية عدم مقدرة مما يؤد  إىل وارة يف السائل املنو  

 .البويضة

  :وجود خلل ما يف السائل املنو  مثل)دم 

 .عدم قدرة احليوانا  املنوية ع  التلقيح* 

 عوامل مثبطة للحيوانا  املنوية يف السائل املنو .وجود * 

 لزوجة السائل املنو  الزائدة عن الطبيعي. * 

 تقيحا  بالسائل املنو . * 

 تشوه غشاء احليوانا  املنوية. * 

أو وجود  نقص يف املواد املوجودة يف السائل املنو  الما(مة حليكة احليوانا  املنوية،* 

 .من هذه املواد مثل الربوستاجمانديننسبة غري طبيعية 

                         
: مي  معـٍد يصـيمه الِشـاء املطـاطي للمجـار  التناسـلية، وينتقـل عـن طييـق اهتصـال السيالنم 0) 

يـؤد  إىل اهلتأـاب يف القضـيمه واخلصـيتني لـدى واجلنيس فتنتقل اجلياميم عن طييق اإلفـيا(ا ، 

  عنق اليحم لدى امليأة.  اليجل والتأاب

-ومـا بعـدها،امليكيوبا  املعديـة لعاصـم الشـأايب 024ص  -وجز اإلرُـاد  ليينكـول ]انظي: امل 

 -، اآلفـا  الـثما  لسـيف الـدين ُـاهني 02ص -، األميا  اجلنسية ملحمود حجا(  422ص

 .[035ص -اجلن  واحلياة خلالد بكي  ،025-025ص -، األميا  املعدية للكاديكي082ص
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إىل املثانــة عنــد القـذ  بــدل مــن  ييف هـذه احلالــة يتــدفق املنـو القــذ  العكيســ: )هــم

وحيـد  الـك عنـدما يكـون هنـا  خلـل يف عنـق املثانـة  فتحة خيو  البـول،من خيوجه 

 ألسباب كثرية منأا: 

 ويق يف قناة البول. * 

 دة ُد العضما . ويق يف الصامم اخلارجي نتيجة (يا* 

 .ويق يف عنق املثانة* 

ااألمداضاالتيا ؤثداعىلااألعضمعاواخلاليماالتومسلية: ا2]

 وأهم هذه األميا  ما ييل:

 اً كام يسبمه وـعف عند اليجال، يىاً جنس اً : وهذا املي  يسبمه وعف(1)مي  السكي)أم 

   تكوين وقذ  احليوانا  املنوية.

مثل:  رة غري مباأة ع  إنتا  احليوانا  املنويةبع  األميا  العامة تؤمي بصو)بم 

 .(2)الفشل الكلو  املزمن

                         
ل وراميـة وبي يـة، يتميـز بارتفـا  سـكي الـدم، وقـد يكـون مي  حيد  بسـبمه عوامـ: مدضاالسكدم 0) 

مصحوبًا بظأور للسكي يف البول، وقد يؤد  بعـد مـدة مـن الـزمن إىل وـيق يف األوعيـة الدمويـة يف 

األطيا ، والدماغ، وُبكية العني، وعضلة القلمه، ويف الك ، وهذا الضيق يف األوعية الدموية يف 

 ، و قد ينتأي بالفشل الكلو .الك  يسمه قصورًا يف وظائف الك 

 [058ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية ]انظي:  

هــو: قصــور الكليــة عــن القيــام بوظيفتأــا األساســيَّة وهــي: الــتخلص مــن املــواد  الفشاالاالكلااويم 0) 

الفضما  السائلة والكميا  الزائدة مـن األمـماح واملـاء، ممـا يـؤد  إىل جتمـت السـموم، وهـو نـذيي  

 =عضو من أعضاء اجلسم الداخليـة، وهـي عبـارة عـن حياة اإلنسان للخطي، والكلية هي: بتعي 
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لتأاب اجلأا( التنفسى املزمن: ويؤمي هذا املـي  عـ  تكـوين احليـوان اأميا  )جـم 

 نحو البويضة.  يقوم بدفت احليوان املنو  يمنت تكوين اجلزء املتحي  الذ؛ حيث  املنو

ؤد  إىل تضـخم تـ ةعبارة عن التأابـا  فريوسـي: وهي (1)التأابا  الِدة النكافية)دم 

ممـا يـؤد  إىل ، يصـيمه أنسـجة اخلصـيةفيترسـب الفـريوس إىل الـدم  وقـدالِدة النكافية، 

 .ووعف أو انعدام إنتا  احليوانا  املنوية ،الضمور التدرجيي يف اخلصية

                                                          
م جيامـًا، وهـي تقـت عـ  جـانبي 052 - 022غدة مزدوجة بشكل حبة الفاصولية تزن الواحدة )=

 تبدأ من مستوى الضلت العاأ واحلاد  عرش، وتتميز باللون األمحي. ،العمود الفقي 

 -م 0226هـــ / 0306 - 0ط -إصــدار مستشــفى امللــك فأــد بجــدة  -]انظــي: أوــواء ونصــائح  

مكتبـة ابـن  -د.حممد كامل عبد العزيز -، كيف حتافظ ع  كليتك وتتجنمه الفشل الكلو   02ص

، الفشل الكلو  والكليـة الصـناعية 58ص -م 0225هـ/0308 -القاهية  -سينا للنرش والتو(يت 

دار اليواد ـ بـريو ، طـيابل   دار اجليل، -م 0228هـ/0302 - 0ط -د.حممد نامل الفيتور   -

أمي التـداو  يف الطأـارة ولماستزادة حول األحكام الفقأية املتعلقة بالفشل الكلو  انظي:  .2ص -

كليـة  -بحث مقدم لنيل درجة املاجسـتري يف الفقـه  -أمحد بن فأد بن محني الفأد  -والصماة واحلغ 

 .[042-042ص -هـ 0306 -د اإلسمامية جامعة اإلمام حممد بن سعو -الرشيعة 

هي: أكرب الِدد اللعابية، وتقت خلف عظـم الفـك السـفيل، ويمـي م Parotid Gland) الغدةاالوكمفيةم 0) 

سم يف طييقه لتِذيـة عضـما  الوجـه، وتنتقـل 0من خماهلا العصمه الوجأي السابت ملسافة حوايل 

مى )قنـاة ستنسـونم التـي يصـل طوهلـا إىل حـوايل إفيا(ا  الِدة النكافية إىل الفم عن طييق قناة تس

وتنتأـي فتحتأـا مقابـل الرضـس العلـو  الثـاين، ويوجـد بـداخل الِـدة النكافيـة  ستة سـنتيمرتا ،

والتي تتضخم يف حاه  التأاب الِدة نفسأا، وكذلك يف  وخارجأا جمموعة من الِدد الليمفاوية،

 حاه  وجود ورم رسطاين داخل الِدة ااهتا. 

عـ  الـيابط:  -د.نرص البطاينـة )استشـار  أنـف وأان وحنجـيةم  -ِدد اللعابية.. محاية للفم واملي ء ]ال 

http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine97/48.htm   ـــق . وانظـــي: اإلعجـــا( اإلهلـــي يف خل

 .[022ص -، املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية 038ص -واين اإلنسان ملحمد النش

http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine97/48.htm
http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine97/48.htm


 

 

 

 

142 
 

وهـي  ،(2)يـةواحلمـى املالط ،(1)السـلك :اهلتأابا  األخـيى غـري املألوفـة حاليـاً  )هـم

أام مما يـؤد  إىل واسًعا في يباً تحد   يفعبارة عن ميكيوبا  يمكن أن تصيمه اخلصيتني 

 العقم.

ابملعمملااددموين:أس مبا تعلقا ا3]

 ومن هذه األسباب:

املثـري للحويصـما   يمـوناهلو، مLH)املثري للجسم األصـفي  يموناهلنقص إنتا  )أم 

(FSHيأامأو كلتـ ماهلـايبومماموس)حتـت املأـاد  ميـة والنخا إحدى الِدتنيبسبمه تلف  م 

أو إجــياء  أو اإلصــابة بــورم، أو التعــي  إىل إُــعا ، التعــي  إلصــابة ُــديدة،نتيجــة 

 . امأدوية تؤمي عليأ تناولأو  جياحي يف الِدتني،

والذ  يؤد  إفيا(ه  يف جسم اليجل، مالربوهكتني) ارتفا  نسبة هيمون احلليمه)بم 

وقد يكون السبمه يف الك إصابة الِدة النخامية بورم اهليمونا  الذكيية، إىل تقليل إفيا( 

 أو تأمي الِدة النخامية بدواء معني.

                         
االم 0)  : مــي  قاتــل، يتميــز بوجــود التأابــا  حبيبيــة معديــة، -ويســمى )الـــتدرنم و )الــدرنم  - الس 

ويصيمه أ  جزء من اجلسم وخاصة اليئة والِدد الليمفاوية، وقد يؤد  إىل نزيف يف اليئة، وينتقل 

 عن طييق اللعاب والبصاق.

-030ص -، األمــيا  املعديــة للكــاديكي 42ص -]املعجــم املووــوعي للمصــطلحا  الطبيــة  

036.] 

: مي  معد  يسببه ميكيوب )الربوسيلمام، ويتميز بحدو  ميحلة محية حـادة مـت احل ىااململطيةم 0) 

ظأور عماما  قليلة حمددة، كام ينجم عن اإلصابة هبذه العـدوى ميحلـة مزمنـة، تشـتمل أعياوـأا 

 ووهن، وعيق، وأوجا  مبأمة وآهم. ،محى راجفةع  

 [.020ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية ]انظي:  
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فقد مبت أن القصور يف إنتا  هيمون  ،(1)قصور يف إنتا  هيمونا  الِدة الدرقية)جـم 

ل كتكـوين النظـف بشـيـؤد  إىل خلـل يف فـي( مـن الِـدة الدرقيـة يالذ   منيسالثاييوك)

 .ن أ  خلل يصيمه هذه الِدة يؤمي بشكل سلبي ع  وظيفة اخلصيةأو ،يعيطب

اعمملاالتضمدااملومعي: ا4]

تكون أجسام مضـادة داخـل جسـم اليجـل تعمـل عـ  قتـل احليوانـا  واملقصود أن ت

أن اجلأا( املناعي مسؤول عن إفيا( خمايا وأجسام خاصة للـدفا  عـن وتوويحه  املنوية،

اجلأا( قد يؤد  إىل تكون أجسـام  اوحدو  اوطياب يف هذ ،اجلسم ومقاومة األميا 

د هـذه املضــادا  القـدرة عـ  التمييـز بــني فقـإا ت عضــاء اجلسـم،أمضـادة تقـوم بمأامجـة 

 .األجسام الِييبة وأعضاء اجلسم ااته وخماياه األصلية

 لألسباب التالية:وهذه احلالة تسبمه العقم 

والــك بســبمه مــو  أكثييــة ؛ يــة والفعالــة انخفــا  نســبة احليوانــا  املنويــة احل)أم 

  .احليوانا  املنوية يف السائل املنو 

س أوالــك مــن جــياء تلــف األهــداب املأتــزة يف ر؛ قلــة حيكــة احليــوان املنــو  )بم 

 .يتعيقل اهخرتاق للبويضةومن َممى  تتعيقل احليكة، وبالتايل احليوان املنو ،

                         
غـدة صـامء، توجـد يف اجلـزء األمـامي مـن العنـق حتـت احلنجـية  م هـي:Thyroid Gland) الغدةاالدرقياةم 0) 

والفصـان متصـمان  مباأة، وهي مكونة من فصني، يوجد كل مـنأام عـ  أحـد جـانبي القصـبة اهلوائيـة،

ببعضأام برشيط رقيق من األنسجة، وحتيط بالِدة ُبكة من األوعية الدموية، فتأخذ الِـدة الدرقيـة اليـود 

من الدم وتستخدمه يف صنت هيمون الثريوكسني، وهو هيمون رضور  للتطور العقيل والنمو اجلسـامين، 

 ة الكالسيوم يف العضل. باإلوافة إىل إنتا  هيمون الكالسيتونني الذ  حيافظ ع  ماد

ــاخور    ــبريو ف ــة لس ــيأة الطبي ــوعة امل ــي: موس ــة العامليــة: 54ص -]انظ ــوعة العيبي ــت املوس ، موق

http://www.mawsoah.net]. 

http://www.mawsoah.net/
http://www.mawsoah.net/
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وهـذا  للتأكسـد داخـل السـائل املنـو ، املضـادة (1)انخفا  فعاليا  األنـزيام )جـم 

 للنطف.  م DNA) ىل تلف احلام  النوو إيؤد  

مما و انخفا  يف فعالياهتا أس احليوان املنو  أفقدان األنزيام  املوجودة عادة يف ر)دم 

يفشل كـل تلقـيح ولـو ومن َممى  خرتاق جدار البويضة،هعدم قابلية احليوان املنو  يؤد  

 .صناعياً 

اباعالجية:أس م ا5]

 ومن هذه األسباب ما ييل:

ــما )أم  ــوا  الرســطان ع ــ  أن ــورم  (2)بع ــا هست صــال ال ــمه فيأ ــا  الطبي ــي حيت الت

                         
ام  فـإن التفـاعما  : جز ء بيوتيني ي رس   التفاعل الكيميائي يف الكائنا  احلية، وبدون اإلنـزياإلنازيا م 0) 

حتد  ببطء ُديد أو هحتد  مما جيعل احلياة غري ممكنة، و كل اخلمايا احلية تنـتغ أنـزيام  ولكنأـا ليسـت 

حيــة، وتــؤد  جزي ــا  اإلنــزيم عملأــا عــن طييــق تعــديل اجلزي ــا  األخــيى، وتتحــد اإلنــزيام  مــت 

ئي، مم ينفصل اإلنزيم الذ  ه حيـد  اجلزي ا  املعدلة لتكوين تيكيمه جزي ي حيد  فيه التفاعل الكيميا

 له تِري ناتغ عن التفاعل، ويمكن جلز ء إنزيم واحد أن يؤد  عمله كامما مليون مية يف الدقيقة.

 .[http://www.mawsoah.net]انظي: موقت املوسوعة العيبية العاملية:  

ه تكامي خلمايا معينـة، بطييقـة غـري سـوية، وبصـورة عشـوائية مسـتمية، ممـا : مي  حيد  فيالنطمناهوم 0) 

يسبمه تلفًا لألنسجة السليمة، ويعي   احلياة للخطي. ويصيمه البرش نحو مائة نو  مـن أنـوا  الرسـطان، 

وهو املي  اليئي  الذ  يسبمه املو  يف عديد من دول العاق، وي مكن أن حَيْد   املي  يف أ  جزء مـن 

ء البدن كام ي مكن أن ينتقل إىل أجزاء أخـيى، وأكثـي األعضـاء َتعيًوـا لإلصـابة هـي اجللـد، وجأـا( أجزا

وه يعـي  العلـامء متاًمـا كيـف ينشـأ الرسـطان، ولكـنأم . اهلضم، واليئتان، وعنق اليحم، وأمـداء النسـاء

املرسطنا  ومنأـا: هحظوا أن بع  العوامل تؤد  دوًرا فعاهً يف إحدا  املي ، وتسمى هذه العوامل 

وبع  املواد الكيميائية، وبعـ  أنـوا  اإلُـعاعا . ويعتقـد العلـامء أيًضـا أن  القطيان املوجود يف التبغ،

 بع  األُخاص يمكن أن يكون عندهم استعداد ورامي لإلصابة بالرسطان.

، 5ص  - م0228/هـــ0308 - 0ط -د.فأــد بــن حممــد اخلضــري   -]انظــي: الرســطان والورامــة  

موقت املوسوعة العيبية العاملية: ، 04ص -كام الفقأية املتعلقة بعما  الرسطان وآماره للحقيل األح

http://www.mawsoah.net  .] 

http://www.mawsoah.net/
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قــد يــؤد  يف بعــ  احلــاه  إىل وهــذا  ،للمــيي  (1)  إُــعاعيماوم بعمــل عــقــمــم ي

ــدمري اخلمايــا املنتجــة  ــيتني مؤديــًا إىل حــدو للحيوانــا  املنويــةت حالــة عقــم   باخلص

 .لدى اليجل

التي تستخدم يف عما  األورام الرسطانية تـؤمي بصـورة مبـاأة يائية املواد الكيم)بم 

 .إىل العقم (2)يائيوتؤد  معظم حاه  العما  الكيم ،ع  اخلصيتني

قـد يصـاب املـيي  بـورم رسطـاين يف أعضـاء التناسـل، ويكـون طييـق عماجـه )جـم 

 اهست صال، مما يؤد  إىل اإلصابة بالعقم.

                         
حيـث إن  ،هو الذ  يتم به تدمري اخلمايا الرسـطانية عـن طييـق األُـعة النوويـة :العال ااإلشعمعيم 0) 

ويكون الك بتحديد املنطقة التي حتتـا  ، عملية انقسام اخللية الرسطانية ونموها فة توقهذه األُع

ويـتم  ،ويكون مقدار األُعة  تلفًا حسمه كل حالة، مم توجيه جأا( األُعة إليأا ،إىل العما  بدقة

 . الك يف عدة جلسا 

امليكز العييب للومائق واملطبوعـا   -د. عبد الفتاح عطا اهلل  -]انظي: الرسطان: أنواعه، أسبابه، تشخيصه  

، 40ص  -، األحكام الفقأية املتعلقة بعما  الرسطان وآماره للحقيـل 42-02ص -الكويت  -الصحية 

 [.http://www.mawsoah.net :-مصطلح )رسطانم-موقت املوسوعة العيبية العاملية 

 ،إما عن طييق احلبوب والكبسـوه  املعاجلة بالعقاقري التي تعطي للميي هو  :العال االكي يمةيم 0) 

عندما ينترش الرسطان يف ، وهذا النو  من العما  رضور  أو عن طييق احلقن يف الوريد أو العضل

عـرب جمـار  الـدم إىل كـل جـزء مـن باندفاعـه  ألن العما  الكياميائي يعم اجلسم كلـه ؛ داخل اجلسم

 .أجزاء اجلسم

تيمجـة:  -املعأد الوطني للرسطان يف الوهيـا  املتحـدة  -ما حتتا  إىل معيفته عن الرسطان ]انظي:  

ــاين  ــد عن ــي  أمح ــت  -ل ــيد للنرشــ والتو(ي ــا   -املف ـــ/0300 - 0ط -اليي ، 42ص -م 0222ه

امليـة موقت املوسوعة العيبية الع، 44ص  -األحكام الفقأية املتعلقة بعما  الرسطان وآماره للحقيل 

 [.  http://www.mawsoah.net :-مصطلح )رسطانم  -
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غري مباأة عن طييق أو  هلا تأمريا  سلبية مباأة ع  اخلصيتني،ألدوية بع  ا)دم 

 تأمريها ع  وظائف الكبد والكليتني املسؤولتني عن تنقية الدم وتصـفيته مـن السـموم،

إاا أخـذ  ، ووع  جأا( املناعة املسؤول عن الدفا  عـن اجلسـم وـد كـل امليكيوبـا 

أمــا إاا  قصــري، مــنء خيتفــي عــادة بعــد (لفــرتة قصــرية فــإن أميهــا اليســ األدويــةهــذه 

يف  ألهنـا تسـبمه وـعفاً ؛ تخدمت باستميار فتأمريها اليسء ه ينتأـي بتوقـف العـما  سا

اخلارجــة منأــا  احليوانــا  املنويــةيــؤد  إىل نحــول  للحيوانــا  املنويــةاخلمايــا املفــي(ة 

 .(1)وارتفا  نسبة التشوه هبا

عـ  إنتـا  تـؤمي ما  بعـ  أمـيا  الِـدد األدوية اهليمونيـة التـي تسـتخدم لعـ )هـم

  .احليوانا  املنوية

جة جانبيـة نتيؤد  إىل وعف أو ومور يف اخلصيتني كتالعمليا  اجلياحية بع  )وم 

 .(2)غري مقصودة 

                         
وعقـاقري عـما   منـى عرشـ،نـوا  التـي تعطـى لعـما  حـاه  قيحـة اإلاألبع   :العقمق اهمناهذم 0) 

أو التي  ،لدموبع  أنوا  العقاقري املستخدمة لعما  ارتفا  الدهون با صبية،العاألميا  النفسية و

كـام أن بعـ  املضـادا  احليويـة قـد تـؤد  إىل ، تعطى بعـد نقـل األعضـاء ملنـت اجلسـم مـن طيدهـا

 .تأمريا  ع  اخلصيتني خاصة إاا أعطيت لفرتا  طويلة من الزمن

 .[004ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس ]انظي:  

وفيـه  اخلصـية، وجود بأسفل البطن فـوقامل مInguinal Hernia)إصماح الفتق األريب  مثلاع ليمتم 0) 

أو كام ، يقوم الطبيمه بيبط القناتني الناقلتني للمني من اخلصيتني إىل قاعدة القضيمه عن طييق اخلطأ

أو جياحـة  ،مHydrocele) القيلـة املائيـةاملعـيو  بة إصماح جتمت بع  السوائل باخلصية حيف جيا

 .مUndesended Testicle) اخلصية املحتجزة

 [006ص  -نظي: املصدر السابق ]ا 



           

 

 

 

141 
 

 :(1) ثالثًا: األسباب البيئية

 وأهم هذه األسباب ما ييل:

كميــا  عاليــة مــن  حتتــا  إىل للحيوانــا  املنويــةمايــا املنتجــة فاخل االر فاامع: ا1]

معــده  األكسـجني تقــل كثــريًا يف املنــاطق  نوقـد مبــت أ ،األكسـجني هســتميار عملأــا

عـن سـطح البحـي  لـذلك يـؤمي اهرتفـا  عاليـاً  ،امليتفعة عن سطح البحي مثل قمم اجلبال

ألن نقص األكسجني يسبمه توقف جزء من هذه اخلمايا عـن العمـل ؛ ع  اخلصوبة  سلباً 

 .(2)لذلك تبعاً  احليوانا  املنويةيف عدد  إىل نقص مؤدياً 

                         
واكي يف  ،الطبية السعودية دراسة حول تأمري العوامل البي ية يف نوعية احليوانا  املنوية املجلةانرشتم 0) 

شفى امللك خالد اجلامعي بالييـا  عمـل دراسـة تتم يف قسم النساء والوهدة بمسهذه الدراسة أنه 

والـك بقيـاس عـدد وُـكل  ،يـة احليوانـا  املنويـةحول بعـ  العوامـل البي يـة وتأمريهـا عـ  نوع

متـت وقـد  ،م0225م وفربايـي 0223خـمال الفـرتة مـا بـني سـبتمرب والك  وحيكة هذه احليوانا ،

 لي آخي  جماً ر 02وقد ُملت الدراسة أيضًا  العقم،من الذين يعانون من  رجماً  68الدراسة ع  

حتليل السائل املنو  جلميت احلـاه   وتم ا ،نوالك إلجياء املقار؛ لدهيم أ  مشاكل يف اإلنجاب 

وقد استنتغ ا لباحثون وجود تأمري واوح للعوامل البي ية عـ  خصـائص  احلاسمه اآليل،عن طييق 

 احليوانا  املنوية من حيث الشكل واحليكة والنشاط.

 - 08 املجلـد -م 0225هــ/ أكتـوبي 0308مجـادى الثانيـة  - 5العـدد  -املجلة الطبيـة السـعودية ] 

 [.325-320ص

 ةخصـوبة طبيعيـب ع  قمـم اجلبـال منـذ فـرتة طويلـة يتمتعـون نياملقيم لوجد أن اليجا وبملدري امناذلكم 0) 

 يـا والك ألن أجسادهم تأقلمت مت الك بحيـث ارتفـت لـدهيم عـدد كي؛ باليغم من نقص األكسجني 

وبالتـايل ه تـنقص كميـة  اجلسـم،قـل األكسـجني مـن اليئـة إليجميـت أعضـاء نالدم احلمياء املسؤولة عن 

نتـاجأم مـن إبالنسبة لليجـال حـديثي اإلقامـة يف اجلبـال العاليـة فـإن ، أما إمدادا  األكسجني للخصيتني

= دون لنـا ، وقـد ألن أجسـادهم ق تتـأقلم بعـد؛ لـة مـن الـزمن ياحليوانا  املنوية ينقص بشدة ولفـرتة طو
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 -سكان املنـاطق عاليـة التلـو  خصوًصـا بمعـدن اليصـاص ف :(1)التلوثاال يئي ا2]

يف أبخـية كثـري مـن و ادم السـيارا  كنـاتغ مـانو  لعمليـة احـرتاق الوقـودووجود يف عامل

 حيـو  أ  دم اإلنسـان الطبيعـي جيـمه أهوالك ألن  ،يعانون من مشكلة العقم -املصانت 

أو تـؤد  إىل نقـص  حـد معـني عـنو(يادة نسبة اليصاص يف الـدم  مقاديي من اليصاص،

 .(2)جةتؤد  إىل تشوه احليوانا  املنوية املنتَ كام  إنتا  احليوانا  املنوية،انعدام 

                                                          
ىل بوليفيـا يف أمييكـا اجلنوبيـة حيـث أنشـأ  مدينـة عـ  التاريخ قصة اجليوا األسـبانية التـي وصـلت إ=

 مواحد مـنأ أ ق ينجمه هؤهء اجلنود واليشء الِييمه أن  ،ارتفا  أربعة عرش ألف قدم فوق سطح البحي

 .بشكل طبيعي يف الوقت الذ  كان فيه السكان األصليون ينجبون ،ملدة مخسني عاماً 

 [ 003ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس ]انظي:  

مشريين إىل أن اإلنسان بدأ يفقد خصوبته وقدرته عـ  عن خطي داهم  م0223يف عام  أعلناالعلامعم 0) 

عـدد احليوانـا  املنويـة عنـد  أنحيث أمبتت أبحا  الربوفسـور ُـاكبيك مـن الـدنامر   ،اإلنجاب

التلـو  عـزا الـك إىل و اليجل األوريب قـد هـبط إىل النصـف خـمال السـنوا  اخلمسـني األخـرية،

لـدكتور رتشـارد أجياها ادراسة أخيى من استكتلندا ع  مخسة عرش ألف ُخص  أد كام  البي ي،

بامل ــة يف  05إىل  02خصــاب اليجــال قــد هبطــت بنســبة إوأن معــده   نفــ  النتــائغ،إىل  ُــارب

أن  يِلـمه عـ  الظـنإه أنـه  البلـدان الناميـة، يفمماملـة  عدم وجود دراسةورغم ، العقدين املاويني

 خصاب أع .إبمعده  أفيادها تمتت يالبلدان التي ه تعاين من التلو  

  [ 008ص - ]انظي: املصدر السابق 

ملـل لـه تـأمري وـار عـ  وظـائف  022ميكيوجيام يف كـل  55-04(يادة اليصاص عن  ا ضحاأنم 0) 

ميكيوجـيام  55معدل اليصاص عن يزيد عندهم اخلصية واألعضاء التناسلية املساعدة، أما الذين 

اإلنجاب نتيجة إصابتأم بضـمور يف اخلصـية  يعانون من فشل يف القدرة ع  فإهنم ملل 022يف كل 

 .مت عدم قدرهتا ع  إنتا  حيونا  منوية

  .[ 042-048ص -عقم اليجال لعبد اخلالق يون  ]انظي:  
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حيتـو  و وهو يعد نوعًا خاصـًا مـن أنـوا  التلـو  البي ـي، :(1)التلوثااإلشعمعي ا3]

، (2) ــاطي القنابــل النوويــةالدالــة عــ  حــدا  األعــ  الكثــري مــن  ســجل عاملنــا املعــامل

ــاعما   ــة، باإلوــافة إىل حــواد  حمطــا  املف وكــذلك التجــارب عــ  األســلحة النووي

                         
أو هو: عبـارة عـن طاقـة تنترشـ مـن  بأنه: انبعا  طاقة من املادة وانتقاهلا يف الفضاء، يعّدفااإلشعمعم 0) 

واملقصود بالتلو  اإلُعاعي: تزايد غري طبيعي يف كمية  مكان آلخي بسأولة فائقة وبرسعة الضوء،

سواء بشـكل طبيعـي، أو مـن خـمال اسـتعامل اإلنسـان للمـواد املشـعة الطبيعيـة أو  ،األُعة الضارة

 الصناعية.

 ،62ص-م 0226هــ/ 0305 - 0ط -الفكـي  دار -د.عيل حسن موسى  -التلو  اجلو  ]انظي:  

علوم ، 024ص -م  0222هـ/ 0300 - 0ط -دار الفكي  -د.عيل حسن موسى  -التلو  البي ي 

هــ/ 0308 - 0ط -دار اخليجيـي للنرشـ والتو(يـت  -د.حسـن بـن حممـد السـويدان  -تلو  البي ـة 

ن صـالح، د.مصـطفى د.فؤاد حس -تلو  البي ة: أسبابه، أخطاره، مكافحته ، 045ص  -م 0225

ــة للبحــث العلمــي -حممــد أبــو قــيين  موقــت ، 405م.ص0220هـــ/0304 - 0ط -اهلي ــة القومي

 [.  http://www.mawsoah.netاملوسوعة العيبية العاملية: 

  أول مـما  البرشية خطورة اإلُعاعا  الذرية والتفجـريا  النوويـة منـذ اخـرتا لقداعدفتم 0) 

واهمنتـان املتبقيتـان اللتـان ألقيتـا عـ  مـدينتي  ،قنابل اريـة: األوىل التـي اسـتخدمت للتجيبـة

ي  القنابل الذرية التي حتتو  وقد فجى  م،0253هـ/0454 هريوُيام ونجا(اكي يف اليابان سنة

، وقد ما  م 522ارتفا  من م يف وسط هاتني املدينتني بطييقة ه سلكية 045ع  اليورانيوم )

وه تزال آمار اإلُعا  املميتة حتى  ،أكثي من مائة ألف من سكاهنا، وتشوه قييباً من هذا العدد

 اليوم.

دار الرشوق للنرش والتو(يت  -د. سامح غيايبة، د. حيي الفيحان  -املدخل إىل العلوم البي ية ]انظي:  

ن  -  [.428ص -م  0222هـ/ 0300 - 4ط -عامى

http://www.mawsoah.net/
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بـل  ،ه يبقى أبدًا تلومًا وقتيًا وه حملياً  اإلُعاعيواملشكلة تكمن يف أن التلو   (1)النووية

يـًا أحيانـًا، حسـمه الطقـ  وقـوة وتوجـه ورسعـة إن ق يصـبح عامل ،هو إقليمي ع  األقل

، ومعلـوم مـا هلـذا التلـو  مـن أرضار التي قد تنقل الِيوم النوويـة عـرب القـارا  ،اليياح

اخلمايـا  هاريتـدمبسـبمه العقم تسبمه اإلُعاعا  بـهو هنا والذ  هيمنا منأا  ،(2)جسيمة 

                         
 :وادثومناهذهااحلم 0) 

م يف ُــامل إنجلــرتا، حيــث تلــو  اهلــواء  0255 هـــ/0425 كارمــة إحــدى املحطــا  النوويــة عــام. 0

كم 522ووجد  العنامل املشعة يف حليمه األبقار التي تعيش ع  بعد  من األُعة، بكميا  كبرية

 من املحطة.

ــي وقعــت عــام. 0 ــد الت ــل آيمان ــي  ماي ــة م ــا  املتحــدة 0252هـــ/0422 كارم ــة، م يف الوهي األمييكي

  م.0285هـ/0325 استمي  أعامل التطأري آلمارها حتى عامو

يف  ســـابقًاماهحتـــاد الســـوفيتي )مفاعـــل ترشـــنوبل النـــوو  يف مجأوريـــة أوكيانيـــا انفجـــار حادمـــة . 4

كمية هائلة من اإلُعاعا   الك انطماقم، وقد نجم عن 06/3/0286هـ املوافق 05/8/0326

ح إىل أجزاء عديدة من الدول األوربية، وقد بلِت مسـتويا  النشـاط الييوالتي انتقلت مت  يف اجلو

املنطقة بعد  تلكن امن سك أً ألف 042وتم هتجري نحو  اإلُعاعي يف املناطق املجاورة قياًم عالية جدًا،

  .أن تعيووا جليعا  كبرية من اإلُعا 

 .[005-003 ص -لعيل موسى  التلو  اجلو ]انظي:  

 ورسعـة اهلـيم، ا  اإلُعاعا  يف اإلنسان كام يـذكيها املختصـون: رسطـان الـدم،تأمري ومناأشهدم 0) 

وفقــدان األظفــار  تســاقط الشــعي،ووتــأمي اجللــد باإلُــعاعا ،  ،ونقــص املناعــة ملقاومــة األمــيا 

وكذلك فإن نخا  العظام والدم يتأميان جـدًا غايـة التـأمي باإلُـعاعا  النوويـة، حيـث  وتساقطأا،

قينية  كام تتأميا  الدم احلمياء والبيضاء، ييا الليمفاوية وحيد  نقص حاد يف كيإنتا  اخلما يضعف

 إىل غري الك من اآلمار.العني فتحد  هبا املياه الزرقاء، 

 [.055 -052ص -للسويدان  علوم تلو  البي ة]انظي:  
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  .(1)للحيوانا  املنوية املنتجة

 ومن أمثلتأا: :ق بيئمتاالع لااملس  ةاللع ا4]

بع  املأن التي تستدعي الوقو  لفرتة طويلة كل يوم أمـام أفـيان اا  درجـا  )أم 

يف املخــابز ويف مصــانت احلديــد ويف مطــابخ املطــاعم تــنخف   فالعــاملون ،حــيارة عاليــة

مايـا اخلن احليارة العالية تؤمي تأمرًيا وـاًرا يف ألالك و ؛وية نقدرهتم ع  إنتا  حيوانا  م

 .لحيوانا  املنوية يف اخلصيتنيل نتجةامل

األُعة السـينية بأقسام الفحص بفالعاملون اعا  الضارة، عالعمل يف جمال اإلُ )بم

باملستشــفيا  ونتيجــة تعيوــأم هلــا لفــرتا  طويلــة يصــبحون عيوــة  (2)مكــ إأُــعة )

                         
عبـد اهلل بـن  -مي أحكـام البي ـة يف الفقـه اإلسـما عن التلو  اإلُعاعي انظي: وملزيدامناالتفمصيلم 0) 

 -كلية الرشيعة  -رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه اإلسمامي  -عمي بن حممد السحيباين 

 .423-022ص -هـ 0306 -0305العام اجلامعي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية 

يتضمن الضوء امليئي، ) أُعة إك م: هي: نو  من اإلُعا  الكأيومِنطييس الذ   األشعةاالسيويةم 0) 

 وقـد اكتشـفأا العـاق الفيزيـائي األملـاين ويلألـم رونـتجن يف عـام، وموجا  الياديـو، وأُـعة جامـا

أ  م xإكـ  ) اسم أُعةعليأا فقد أطلق  وألنه ق يكن يعي  كنأأا يف البداية، م0825 هـ/0404

ــة و ) مألن )س؛ والــك  األُــعة الســينية ــة رمــز مxيف العيبي ــان يطلقــان عــ  يف اإلنجليزي ان علمي

لكـن يمكـن لألُـعة ، وتشرت  األُـعة السـينية و الضـوء امليئـي يف كثـري مـن اخلصـائص. املجأول

وقـد أد  قـوة اهخـرتاق باإلوـافة إىل خصـائص ، السينية أن  رتق مواد كثرية ه ينفذ منأا الضوء

وخاصـة ، والبحث العلمييف الطمه والصناعة  كبريةأن تكون األُعة السينية اا  فائدة إىل  أخيى

 ،ويمكن لألُـعة السـينية النفـاا إىل اجلسـم، يف جمال تشخيص األميا  بالتصويي الطبي وعماجأا

ويف حال تعي  اجلسم مـيا  عديـدة ملثـل تلـك األُـعة وبكميـا  تياكميـة كبـرية يف اجلسـم مـت 

 الزمن، فإهنا تشكل مصدر خطي عليه.

 .[http://www.mawsoah.net: -مصطلح )األُعة السينيةم- ةموقت املوسوعة العيبية العاملي]انظي:  

http://www.mawsoah.net/
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ينطبـق نفـ  ، و(1)ني ه يمكـن عماجأـامتلإلصابة بحالة تصلمه وتليف ُديدين باخلصـي

هــذه املفــاعما  خيــي  منأــا ؛ والــك ألن بالنســبة للعــاملني يف املفــاعما  النوويــة  مــياأل

 . عند العاملني هبا لحيوانا  املنويةإُعاعا  وارة تدمي اخلمايا املنتجة ل

 ان الـذين يقومـون بـيواملزارع، فـيف حقـل اسـتخدام املبيـدا  احلرشـية العمل)جـم 

يكونون عيوة لإلصابة بالعقم ؛ والـك  طويلة املبيدا  احلرشية ع  مزروعاهتم لفرتا 

ممامسة هذه املبيدا  السامة واستنشاقأا ع  فرتا  طويلة له تأمري مدمي ع  اخلمايا ألن 

 .املنتجة للحيوانا  املنوية باخلصيتني

 :(2)رابعًا: األسباب النفسية

ل يـدر  متامـًا رج وكلُّ  إن احلالة النفسية تتحكم بشكل كبري يف كفاءة اليجل اجلنسية،

، وهذا أمـي معلـوم منـذ القـدم، العوامل واألسباب العاطفية تؤمي عليأاأن قدرته اجلنسية 

وقـد يمتنـت اجلـام  ألجـل » :(3)مهـ 325 :)ويف هذا يقول الطبيمه املسلم سعيد بن هبة 

                         
  لقيـاس مســتوى تعيوــأم لإلُــعا ييتــد  مجيــت العـاملني يف مياكــز األُــعة جأــا(اً  داذااالساا بم 0) 

عاليـة د  أحيانا لسبمه أو آلخـي أن يتعـي  الـبع  مـنأم إىل جيعـا  إُـعائية حيلكن  ،حلاميتأم

تؤد  إىل إصابتأم بحالة عقم أبد  وإن كانت ه تؤمي بـنف  الدرجـة عـ  فحولـة اليجـل وقدرتـه 

 . ورغبته اجلنسية

 [.005ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس  ] 

: هي تلك العوامل التي تنبعث عن مثـري داخـيل أو خـارجي، وتكـون كافيـًة بـذاهتا العواملاالوفسّيةم 0) 

و ، ومن أهم العوامل النفسية وأقواها أميًا: اهنفعاه  والعواطف، مت مماحظـة للدفت نحو السل

 أن العاطفة تتكون نتيجة عدد من اهنفعاه . 

، 005ص  - 8ط -القاهية  -دار املعار   -د. يوسف مياد  -]انظي: مباد ء يف علم النىف  العام  

 .[040ص  - 5ط -ية القاه -مكتبة مرص  -د. مصطفى فأمي  -الدوافت النفسية 

 .65م تقدمت تيمجته ص4) 
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وخصوصـًا إاا اتفـق  ،أو لسوء استشـعار يضـعف عـن اجلـام  ،ت أو احتشامهبِ  املجامَ 

ام وقعت املعاودة بمثل الك يف الوهم كان الك سـببًا للتقصـري يف كلو ،ما اتفاقاً الك وقتًا 

  .(1)«اجلام 

كـالتي تنـتغ عـن  - أن الصـدما  العاطفيـةواجلديد الذ  أمبتته الدراسا  املعـاملة 

وانفعــاه  القلــق والتــوتي  - فقــدان ُــخص عزيــز أو اإلخفــاق يف بلــوغ هــد  مــا

هسـيام حـني  ،عف القدرة عـ  إنتـا  احليوانـا  املنويـةهوطياب النفيس تؤد  إىل واو

ــة ؛  الــك اإلجأــاد النفيســ مــدةتطــول  والــك مــن خــمال (يــادة يف اإلفــيا(ا  اهليموني

والكيميائية والتي تؤمي بشكل أو بآخي ع  كفاءة اخلصية يف إنتا  حيوانـا  منويـة قـادرة 

  .(2)اإلخصابع  

نـود واألُـخاص العـاديني الـذين عرشـا  األبحـا  عـ  بعـ  اجل وقد أجييت

وقـد مبـت أن حــالتأم  عاُـوا احلـيوب وتعيوـوا للضــِوط النفسـية الشـديدة فيأــا،

                         
 .42ص -هبن هبة  خلق اإلنسانم 0) 

التي يمكن سوقأا لتوويح هذه النقطة حالة اكيها الدكتور سـبريو فـاخور  يف كتابـه  ومنااألمثلةم 0) 

اعـرتاه خـو  ُـديد عنـد رؤيـة الـدم ينفـي مـن ، وفيأا أن رجـمًا 56العقم عند اليجال والنساء ص

 ألنـه اسـتعمل معأـا العنـف،؛ زق غشـار البكـارة عنـد (وجتـه يف الليلـة األوىل مـن (واجـه جياء متـ

سـبمه لـه هـزة عنيفـة ملشـاعيه ، ممـا فحملأا إىل املستشفى وهي غاوبة متأمة إيـاه بإحلـاق األاى هبـا

 يتـوهموأصـبح  فنشأ عنده ُعور بخو  مقيون بالقي  من مأبل (وجته بالذا ، وعامله الداخيل،

وفقـد القـد  عنـده كليـًا وأصـبح  وعاد ه يستمتت بعدها بـاجلن  معأـا، ،سينفي من جديد أن الدم

، وهـذا عقمه هو تلك احلادمة التي أحـدمت خلـمًا يف ميكـز القـذ  يف الـدماغ أن سبمهفتبني  عقياًم،

اخللل ق يمكن عماجه بكل الوسائل النفسية، وكـان حلـه وعماجـه الـذ  أعادتـه إىل طبيعتـه هـو يف 

  ق اميأته و(واجه بِريها.تطلي



 

 

 

 

133 
 

اجلنسية وقـدرهتم عـ   كفاءهتمالنفسية والعصبية يف خمال فرتة احليب قد أمي  ع  

  .(1)اإلنجاب

خول يف ممـا يـؤد  إىل الـد عنـد الـبع ، ن التوتي النفيسمزيد يي اإلنجاب تأخى  نكام أ 

 .ن كمامها يؤد  إىل حدو  اآلخيإحيث  ،دائية مِلقة من هذا القلق وتأخري اإلنجاب

اهكت ـاب وانفصـام الشخصـية وتأصـلة املنفسـية الاه  احلـميد أوف إىل هذا أن  

عكسـية عـ  نشـاط اخلصـيتني ورغبـاهتم وقـدراهتم التأمريا  هـذه األمـيا   منيعانون 

يتعاطى كثري من هـؤهء ، كام   للقيام بالعملية اجلنسيةاجلنسية وحدو  انتصاب جيد كا

التي تسـاعدهم كثـريًا يف التِلـمه عـ  حـالتأم  امليد جيعا  كبرية من العقاقري املأدئة

أو  إمـا مبـاأة، ع  نشاط اخلصـيتني: إه أن نف  هذه العقاقري هلا أميها السلبي النفسية،

 تثبـيطة النخاميـة الـذ  يـؤد  ارتفاعـه إىل عن طييق (يادة إفيا( هيمون احلليمه من الِد

 .وأحيانًا إىل انعدام القد  متاماً  نشاط اخلصيتني وقدرهتام ع  العمل بشكل جيد،

 خامسًا: األسباب املكتسبة:

ؤد  إىل تـؤمي عـ  إنتـا  احليوانـا  املنويـة وهنا  عدد من األسباب املكتسـبة التـي تـ

 األسباب ما ييل:  ، وأهم هذهتوقف إنتاجأا أو التقليل منه

                         
حترضـين هنـا قصـة مـيي  »: 002أعطني طفما بـأ  ممـن صسمري عباس يف كتابه  يقويفاالدكتورم 0) 

وجاء يشكو من فقدانه ليغبة اجلام  متامًا مت أنه كان قبـل الـك طبيعيـًا  لبناين عايش احليب األهلية،

نـه كـان أحـد املختطفـني يف خـمال وبعد تقيصـ األمـي منـه اتضـح أ ،ة عميها عرش سنوا بنولديه ا

ن فـرتة اختطافـه التـي دامـت إصـابته أو تعيوـه أل  أاى جسـامين إه إورغم عدم  احليب األهلية،

ىل طبيعته يف فرتة إوقد تم عماجه بنجاح وعاد  ،حوايل أسبو  كان هلا أميها اليسء عليه بدرجة كبرية

 «.النفسية ميا لألىل طبيمه إوجيزة بعد حتويله 
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تأمري أب املواد الكحولية ع  خصوبة اليجل : فم(1)الكحول)أب املسكيا  [ 0]

 ،مبتـت نتائجأـا مـيا  عديـدةقد تأكد يف مجيت األبحا  التي أجييت ع  نطاق واسـت وأ  

                         
نقلـه وقـد  كـل يشء اهـمه بالعقـل،يف اللِـة: الذ  هـو  مالِول)هو حتييف هسم  (الكحويف)لفظام 0) 

يطلــق اســم الكحــول )الِــولم يف الكيميــاء عــ  جمموعــة مــن امليكبــا  والِيبيــون عــن العــيب، 

م مـت H، واهليـدروجني )مCالكيميائية اا  خصائص متشـاهبة وهـي تتكـون مـن ارا  الكيبـون )

أنــوا  الكحــول كثــرية ولكــن أمهأــا الكحــول ، ومOHايدروكســيل )اهلموعــة أصــل أو أكثــي مــن جم

وهــو النــاتغ عــن  مــي  أو )كحــول احلبــوبم، مم: ويســمى كــذلك )اإليثــانولOH5H2Cاإليثــييل )

؛ لذا اصطلح العلـامء  وهو أكثي أنوا  الكحول انتشارًا واستخداماً ، والفواكه السكييا  يف احلبوب

وهـذا النـو   م،وهو املكون األسار للمرشـوبا  الكحوليـة )اخلمـي، ع   صيصه باسم الكحول

وحتتو  معظـم أنـوا  اخلمـور غـري امليكـزة )غـري املقطـيةم عـ  نسـمه  هو الوحيد الصالح للرشب،

وبذلك يمكن القـول بـأن ، وكاربوهيدرا  م والبقية تتكون من ماء%02 - %8كحول ترتاوح بني )

ولكنـه أهـم ميكباتـه عـ  اإلطـماق لـذا  ،ميكبـا  اخلمـي ميكـمه مـنلكنه  الكحول لي  هو اخلمي

 .يوحمالم أ  )spiritروح اخلميم ويسمى باإلنجليزية ))يسمي الكحول 

األرشبااةاالتاايايكااونامدك هاامااألساام اهااوا   اخلمــي )املرشــوبا  الكحوليــةم علميــًا بأهنــا:وتعــيى  

والعلـة التـي  يتبطـة بـاخلمي،ومن هنا يعلم بأن الكحول هـو سـبمه كـل اآلمـار الضـارة امل ،الكحويف

)القـذ  بالزبـدم مـا هـي إه  يف حتييم اخلمي وهي )الشـدة املسـكيةم و(اد بعضـأم و اكيها الفقأاء

وقـذ  الزبـد إنـام ينـتغ عـن تطـايي غـا( مـاين أكسـيد  ،عمامة عـ  تكـون الكحـول يف هـذا الرشـاب

كـن القـول بـأن املنـاط الـذ  وعليه يم، الكيبون الذ  ينتغ عن  مي السكييا  وحتوهلا إىل كحول

ولذا اتفق الفقأاء أنه متى ، تتعلق به األحكام اخلاصة باخلمي هو وجود الكحول وتكونه يف الرشاب

بتحول الكحول فيه إىل )مح  اخلليكم وهو ما يسمى بالتخلـل عنـد أ   -(ال اإلسكار من اخلمي 

 املتعلقة به ويعود مباحًا.(الت كل األحكام  -الفقأاء 
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كحوليا  هلا تأمري وار وسـام ال نحصائيا  املختلفة يف مجيت أنحاء العاق أكام ظأي يف اإل

قليلة  حيوانا  منويةباخلصية مما جيعلأا تفي(  للحيوانا  املنوية ع  اخلمايا املنتجة مباأ

وللكحوليا  تأمري غري مبـاأ ، (1)ووعيفة احليكة مت ارتفا  يف نسبة املشوهة منأا دالعد

أهـم األعضـاء الداخليـة يف  التـي تعتـرب مـناخلصيتني عن طييق تـدمري خمايـا الكبـد  ع 

اهليمونـا  مـن ن السموم وممن وظائفه الكثرية تنقية الدم من كثري  التيجسم اإلنسان و

 فشــل تبــدأ هــذه الســموم يف التجمــت يف اجلســم،تضــعف الكبــد وتولكــن حــني  ،املؤنثــة

ع  فحولة  ومانياً  ع  اخلصيتني بعدم إنتا  حيوانا  منوية طبيعية، وينعك  تأمريها أوهً 

اآلمـار املـدمية ، وأحيانـًا تكـون املؤنثـة بالـدم لديـه اليجل نتيجة هرتفا  نسبة اهليمونـا 

من الضخامة واجلسامة بحيـث يعجـز الطبيـمه عـن عمـل أ   للكحوليا  ع  اخلصيتني

 .يشء للخصيتني لبعث النشاط فيأام

                                                          
 -النـوا(ل الفقأيـة وأحكامأـا يف الطأـارة والصـماة ي مجيت ما تقدم مومَّقًا مت مزيد تفصـيل يف: ]انظ 

جامعـة  -كليـة الرشـيعة  -بحث مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه  -باسم بن حممد سعيد القيايف 

 .[ 323-425ص - هـ0306 -اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية 

وهـي مـا يعـي   متوسطة يـؤد  إىل حالـة قلـة ووـعف باحليوانـا  املنويـة ددمل فتومويفاالكحوليمتم 0) 

اخلصيتني عن إنتـا  أ   قفأما اإلدمان عليأا لفرتة طويلة فينتغ عنه تو، مOligospermiaعلميىًا بـ )

 م.Azospermiaوهي ما يعي  علميىًا بـ ) حيوانا  منوية

م عنــد اليجــال والنســاء لســبريو العقــ، 000ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس  ]انظــي: 

 .[55ص -فاخور  
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واألنوا  األقوى  شيش، واألفيون،احل املواد املخدرة مثل:: ف(1)املخدرا  تعاطي[ 0]

ــل: ــا اهلــريوين، مث ــري مــن عــ  تأمريهــا ني يوالكوك ــي بكث ــه أكث خصــوبة اليجــل وفحولت

 املرشوبا  الكحولية.

ويمكـن أن يـؤد  إىل اجلأـا( التناسـيل فالتدخني له آمـار وـارة عـ   :(2)التدخني[ 4]

 العقم، ومن هذه اآلمار ما ييل:

                         
: كل مادة ينتغ عن تعاطيأا فقدان جزئي أو كيل لإلدرا  بصفة مؤقتة، وحتد  فتورًا املخدراتاهيم 0) 

يف اجلسم، وجتعل اإلنسان يعيش يف خيال واهم طوال فرتة وقوعه حتـت تـأمريه، وتسـبمه اجليعـا  

 تؤد  إىل املو ، وتكيار تناوهلا يسبمه اإلدمان.                        =الكبرية منأا اخلبل أو الِيبوبة، وقد 

 -ميكـز الكتـاب للنرشـ  -حسـني الـيود ، أمحـد عـو   -املخدرا  بني الطمه والـدين =]انظي:  

دار  -د.حممد رواس قلعه جي  -املوسوعة الفقأية امليرسة ، 00ص - م0222هـ/0302 -القاهية 

ـــائ   ـــريو   -النف ــــ/0300 - 0ط -ب ـــي: 0/0550) -م 0222ه ـــيى انظ ـــا  أخ م. ولتعييف

 - 0ط -الـدمام  -دار ابـن اجلـو(   -د.عبـد اهلل بـن حممـد الطيـار  -املخدرا  يف الفقه اإلسمامي 

املخدرا  والعقاقري النفسية أرضارهـا وسـلبياهتا السـي ة عـ  الفـيد ، 03ص -م 0225هـ/0308

 - 4ط -الييــا   -دار بلنســية  -غــانم الســدهن د. صــالح بــن  -واملجتمــت وطــيق الوقايــة منأــا 

 [02ص -م 0225هـ/0308

الفم مم إىل جأا( التنف ، والتبغ هـو: نبـا   إىلسحمه دخان التبغ من لفافة أو نحوها  التدلفاهوم 0) 

من الفصيلة الباانجانية يستعمل تدخينًا وسعوطًا ومضًِا ، ومنه نو  يزر  للزينة ، وهـو مـن أصـل 

ومن أسامئه: الدخان ، والتتن ، والتنبـا ، وتعـد السـجائي أكثـي   يعيفه العيب القدماء،أمييكي ، وق

أنــوا  التبــغ انتشــارًا، وســواء تــم التــدخني عــن طييــق لفافــا  الســجائي أو الســيجار أو باســتخدام 

أو تم استنشاقه أو مضِه، فكـل الـك مرضـ  م،الِمايني أو من خمال األركيلية )النيجيلة أو الشيشة

لصحة ملا ينتغ عنه من مواد سامة من أمهأا النيكوتني، والنيكوتني: مادة ُـبه قلويـة، سـامة جـدًا، با

 %42ملِيام من النيكوتني، ويدخل حوايل 02ويقدر أن كل غيام واحد من التبغ حيتو  ع  حوايل 
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التدخني ع  القلمه وع  الـدورة الدمويـة وعمـل الرشـايني، فأـو يـؤد  إىل  يؤمي)أم 

حدو  انسداد يف األوردة، ومنأا األوعيـة الدمويـة يتسبمه يف عية الدموية مما تقلص األو

 .إنتا  احليوانا  املنويةيف وهذا يؤد  إىل خلل  لألعضاء التناسلية وخاصة اخلصيتني،

إىل ظأـور نسـبة مـن يـؤد  و يقلل التدخني من عدد احليوانا  املنوية وحيكتأا،)بم 

عـدم قـدرة كـام يسـبمه  ،شكل أو عديمة الفائـدة والوظيفـةاحليوانا  املنوية غري طبيعية ال

 تلقيح البويضة.هذه احليوانا  املنوية ع  

، ومـن الـك مـا الِـدد الصـامء واهليمونـا  يفيؤد  التدخني إىل خلـل وظيفـي )جـم 

 .إنتا  احليوانا  املنوية يف اخلصيتنيمما يؤمي ع  هيمونا  الذكورة يؤديه من خلل يف 

ؤد  إىل ارتفـا  يف درجـة يـمصـنوعة مـن النـايلون ويقة وب  داخلية ارتداء مما[ 3]

احليارة العالية تؤمي تأمرًيا وـاًرا يف اخلمايـا املنتجـة للحيوانـا  وتقدم بأن  حيارة اخلصية،

 .(1)املنوية يف اخلصيتني

  

 :(2)وبيان هذه األسباب فيام ييل

                                                          
وتني هو الذ  من نيكوتني سيجارة التبغ إىل فم املدخن، والباقي ينترش إىل الوسط املحيط به، والنيك

 يسبمه اإلدمان، ويؤد  إىل اإلصابة بارتفا  وِط الدم، وا(دياد رسعة رضبا  القلمه. 

 -م، التلو  اجلو  لعيل موسى 366، 305، 0/004جي )ه ]انظي: املوسوعة الفقأية امليرسة لقلع  

ر دا -لولوة بنت صـالح بـن حسـني آل عـيل  -، الوقاية الصحية ع  ووء الكتاب والسنة 020ص

 .م[02/020، املوسوعة الفقأية الكويتية )508ص-م0282هـ/ 0322 -0ط -الدمام -ابن القيم

 .030ص ما تقدمانظي م 0) 

، العقـم أرساره وحلولـه لعبـد اجلليـل  85-38ص -أعطني طفما بـأ  ممـن لسـمري عبـاس  انظي:م 0) 

، 64-52)ص -تِلـــمه عـــ  العقـــم لشـــحادة م، 032-005، 025، 25، 66-40)ص -لفتـــه 
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 :ِلِقيةةسباب اخِلأواًل: األ

 وأهم هذه األسباب ما ييل:

امثل:اممله لاأس مبا تعلقاب ا1]

 ن املأبل.عدم تكوى * 

 فيه.يمنت إدخال العضو الذكي  مما انسداد املأبل * 

 .ويق املأبل الشديد* 

 حاجز طويل داخل املأبل.وجود * 

 وجود مأبلني منفصلني.* 

امثل:اعوقاالدح اأس مبا تعلقاب ا2]

 اد عنق اليحم.انسد* 

                                                          
ــاخور  م، 006-002 ــد اليجــال والنســاء لســبريو ف العقــم أســبابه  ،050-005ص -العقــم عن

موسوعة امليأة  ،040ص -امليأة يف رحلة العمي لِسان الزهري   ،35-34ص -وعماجه للصفيان 

، 52) ص -العقم وتعثي اإلنجاب لدى النساء لكاظم عـايش  ،080ص -الطبية لسبريو فاخور  

ــ، م20-24، 53-82 ــم امل ــياهيم األدغ ــم واإلنجــاب إلب ــوعة  ،054-054ص -يأة والعق املوس

 =دليــل العقــم، م53-32، 02-05)ص -الصــحية لــألم والطفــل ملــيوان عبــد الواحــد و صــاحبه 

 العقـم واألمـيا  التناسـلية ، 026، 06ص -واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبد السمام أيـوب =

-000ص -ب لـدى اليجـال لكـاظم عـايش العقم وتعثي اإلنجا، 028-020ص-ملحمد رفعت 

اهستنســـا   ،432، 440-408ص -الطبيــمه أدبـــه وفقأـــه ملحمـــد عــيل البـــار وصـــاحبه ،042

ــارم غنــيم  ــاب لك ــت الطلــمه لصــرب  القبــاين  ،026-024ص-واإلنج ــال حت  ،055ص -أطف

اجلديـد يف  ،33-32ص -عمليا  أطفال األنابيمه واهستنسا  البرش  ملنذر الرب(نجي وصـاحبه 

موقـت الـدكتور نجيـمه  ،40-05ص -فتاوى الرشعية لألميا  النسائية والعقم ألمحد اجلـابي  ال

 . http://www.layyous.comليوس: 

http://www.layyous.com/
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 الشديد. ويق عنق اليحم * 

امثل:املدح اأس مبا تعلقاب ا3]

وهو من أهم أسباب عدم اإلنجاب، حيث يكون اليحم أصِي مـن  ومور اليحم:* 

ووـعيف اهسـتجابة للأيمونـا   ،والِشاء املبطن له وعيف التكوين مـن ناحيـة ،املعتاد

 ع  استيعاب البويضة املخصبة.  ردكون غري قافيمن ناحية أخيى،  املبي الصادرة من 

 .وجود حاجز يف جتويف اليحم* 

  .اليحم اا قينني  كون* 

امثل:اامل ياااماقوأس مبا تعلقاب ا4]

 املبي . قنايتن عدم تكوى * 

 .املبي  قنايتانسداد * 

 .املبي  الشديد قنايتويق * 

 .تيمرتا سن م3) منبأن يكون طول الواحدة منأام أقل املبي   قنايتقرص * 

 . بشكل كبري تنياملبي  متعيج كون قنايت* 

امثل:ااممل ياأس مبا تعلقاب ا5]

 ون املبيضني.عدم تكى * 

ن مبيضني صِريين ه يعممان إطماقًا مها *  عبارة عن كتلـة صـِرية مـن األليـا  تكوى

 .غري قادرة ع  إفيا( البويضا  أو اهليمونا 

 مبيضني.عيمه خلقي يف التكوين النسيجي للوجود * 

  :انتأاء عمل املبي  نتيجة خلل ورامي وهو ما يعي  علميًا بـ* 

(Famililal Premature Ovarian Failureم . 
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 ثانيًا: األسباب املرضية:

 وهذه األسباب تنقسم بدورها إىل أربعة أقسام:

ااألمداضاالتيا صيبااألعضمعاالتومسلية: ا1]

 وأهم هذه األميا  ما ييل:

 يف جدار املأبل.مثل: اهلتأابا  الشديدة املأبل تي تصيمه األميا  ال)أم 

جيـمه  الـذ هـو احلـاجز األول الذ  يعترب  -عنق اليحم األميا  التي تصيمه  )بم

  ومن الك: - فيا(اته للوصول إىل اليحمإع  النطف اجتيا(ه و اخرتاق 

ف أو يمنعأا أو يعيق دخول النط مماتِري طبيعة اإلفيا(ا  العنقية أو املخاط العنقي * 

أو بتـأمري  أو جياحا  سابقة ع  عنق اليحم، ،ويعود الك لوجود التأابا  حتى يقتلأا،

 يابا  هيمونية.طاو

بحيـث ه جتـد  ةاملنويـ ا مـيور احليوانـممـا يعيـق قلة املادة املخاطية يف عنـق الـيحم * 

ألن إفـيا( عنـق لـك ؛ واالوسط املمائم هلا بأع  املأبـل فتمـو  برسـعة  احليوانا  املنوية

كــام أن هــذه  ،الــيحم القلــو  هــو الــذ  حيميأــا مــن إفــيا(ا  املأبــل احلمضــية القاتلــة

عـ   عـن طييقـهوتتعـي   احليوانـا  املنويـةاإلفيا(ا  تعتـرب اجلرسـ الـذ  تتسـلق عليـه 

 اليحم.الطييق إىل 

إىل عـود الـك وي ،ةاملنويـ ا املادة املخاطية إىل الدرجة التي متنت ميور احليوانـ كثافة* 

فــي( كميــة كبــرية مــن املخــاط غــري ممائمــة ممــا جيعلــه يعنــق الــيحم يف ح والتأابــا  وقــي

للحيوانا  املنوية التي جتد صعوبة ُديدة يف تسلق عنق اليحم والسباحة باجتاه اليحم مما 

  يسبمه العقم.قد 

 مثل: اليحم األميا  التي تصيمه )جـم 
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تؤد  إىل ية عدوى بكتريية أو فريوس قد حتد ف التأابا  والتصاقا  بطانة اليحم:* 

وتؤد   ،تؤد  هحقًا حلدو  التأابا  مزمنة بجدار اليحم، ةُديد ا التأابوتقيحا  

هذه اههتابا  أحيانا إىل التصاقا  ُديدة بني اجلدار األمامي واخللفي لتجويـف الـيحم 

 العقم.عنه انسدادًا جزئيًا أو كليًا قد ينشأ ة مسبب

تكـون مـن أليـا  يـرتاوح ت ةم صـِرياورأعبـارة عـن  وهيالليفية احلميدة:  األورام* 

تنمو أحيانًا كحبـة واحـدة وتصـبح ورمـًا واحـدًا كبـريًا أو لكنأا  مم، م0-0) حجمأا من

وتصل هذه األورام إىل أحجـام كبـرية للِايـة قـد متامـل حجـم رأس  كبرية، متعددة اً أورام

 . (1)طن امليأة بأكملهوأحيانًا متأل حو  وجتويف ب اجلنني،

 .التأابا  بطانة اليحمامليأة ببعد إصابة هذا التليف حيد  : واليحمأو تليىف تيب  * 

يلى تضخى *  من أق يف الدورة امليأة وهي حالة يتضخم فيأا اليحم وتشكو : م اليحم الك 

 أو العضال الِد .  مAdenomyosis)، وتعي  هذه احلالة علميىًا بـ الشأيية

 مثل: املبي   ميا  التي تصيمه قنايتاأل)دم 

وهذه اهلتأابا  قد تسبمه انسدادًا يف قناة املبي  مما يمنت ميور  :اهلتأابا  املزمنة* 

وهـذا يـؤد  إىل  تؤمي ع  حيكة القناتني وتبطؤهـا،التي لتصاقا  تسبمه اه كام ،البويضة

                         
من النساء تقييبـاً فـوق سـن األربعـني سـنة مـن أورام ليفيـة تصـيمه الـيحم وعنـق  %31 عمينام 0) 

إه أهنـا تكثـي  وباليغم من أن سبمه ظأور هذه األورام غري معـيو ، ،اليحم يف أماكن  تلفة

وهــي تبــدو  ،لــدى النســاء اللــوايت يتــزوجن يف ســن متــأخية أو تــأخي حــدو  احلمــل لــدهين

كمحاولة من اليحم للتضخم واهنتفا  ألداء وظيفته الطبيعية والتي فشلت أن حتد  بنفسأا 

 . وهي حدو  محل

 .[55ص -ممن لسمري عباس أعطني طفما بأ  ]انظي:  
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كة البويضة املخصبة داخل يف حييؤمي أو  املبي اوطياب يف التقاط البويضة من قبل قناة 

لتصــاقا  عــ  عمــل املبيضــني خصوصــًا إاا كانــت اإللتصــاقا  قــد تــؤمي اهالقنــاة، كــام 

  .ُديدة

وهذا ي سبمه فشـلأا مـن جلـمه البويضـة إىل داخـل : ماألهداب)تلف هناية القناتني * 

 .ويمكن أن يكون هذا ناجتًا عن التأابا  أو عن مي  البطانة اليمحية القناة،

 أام.وتؤمي ع  عملقنايت املبي  رام تصيمه أو* 

 مثل:  املبي األميا  التي تصيمه  )هـم

 olycystic Ovarian Syndrome) تكيسا  املبي  أو بمفأوم علمي مي تعدد * 

- P.C.Oوهي حالة ميوية تتميز بوجود حويصما  أو أكياس صِرية متعددة بحجم م :

رة تبـدأ هـذه احلويصـما  بـالنمو، مـم حبة العدس ع  سـطح املبـي ، ومـت بدايـة الـدو

عك  املألو  تتوقف عن النمـو يف املياحـل األوليـة، وه تسـتطيت أ  مـن احلويصـما  

 يورهـذه احلالـة بمـالنمو بشكل كا ، ومن َممى ه تتحول إىل بويضة ناوـجة، مـم تتفـاقم 

وـا  وينتغ عن الك أن ه تتحـير البو ،ة إىل حالة ُديدةسألالوقت وتتحول من حالة 

وتبـدأ  حتـت السـطح اخلـارجي للمبـي ،ويصما  التي تتضخم مكونة تكيسـا  احلمن 

اهليمـون املـذكي الـذ   اخلمايا املساندة حول هـذه التكيسـا  يف إفـيا( كميـا  كبـرية مـن

الِشاء املحيط يف نمو الشعي يف الوجه والصدر والبطن والفخذين (يادة سامكة مت يسبمه 

 (1) للِشاء املحيط باخلصية.باملبيضني ما جيعله مشاهبا 

                         
 -)الطبعـة الثانيـةم أعطنـي طفـما بـأ  ممـن لسـمري عبـاس حول هذا املـي  انظـي:  وملزيدا فصيلم 0) 

 ، وقد (اد املؤلف (يادا  كثرية حول هذا املي  يف هذه الطبعة. م58-50)ص
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وقـد تكـون الـدورة  الـدورة الشـأيية،يف اوـطياب مـت  التبـوي اوطياب عملية * 

أ  تـأيت كـل -وقـد تتباعـد فـرتا  الـدورة ، الشأيية غري مصاحبة بتبوي  ع  اإلطماق

وهـذا بالتـايل يـنعك  عـ  قـدرة  وقد ه تأيت ع  اإلطماق، - ُأيين أو ممامة وربام أكثي

 .ة ع  اإلنجابامليأ

أنسـجة فيأـا  تنمـووهو حالة ميوـية  :م Endometriosis) مي  البطانة اليمحية)وم 

غري معلوم تنمو خمايا بطانة  ولسبمه باحلو  وجتويف البطن مشاهبة متامًا لبطانة اليحم،

، وهذا وقنايت املبي  واألمعاء واملثانة بيضنياليحم هذه ع  السطح اخلارجي لليحم وامل

 يؤد  إىل العقم والك ملا ييل: املي 

تؤد  خمايا بطانة الـيحم املوجـودة عـ  سـطح أعضـاء احلـو  إىل أن حيـد  هبـا * 

تعيجا  وتليفا  تؤد  إىل فشل حدو  عملية التقاط البويضا  بأهداب قنايت املبي  

 تجويفأا. لواوطياب انتقاهلا 

وحيـد   بداخل جتويف اليحم،يف النمو ُأييًا كام لو أهنا كانت  هذه اخلمايا تستمي* 

تســتجيمه لــنف  ؛ والــك ألهنــا  ة الــيحمنــهبــا نزيــف ُــأي  يف نفــ  الوقــت مثــل بطا

يف  اخلمايـاوحـدو  النزيـف الشـأي  هبـذه التي تستجيمه هلـا بطانـة الـيحم، اهليمونا  

  .سطحني متقابلني باحلو  يؤد  إىل التصاقأام بأليا  كثرية

ـــذ*  ـــابا  هب ـــاء املص ـــد أن النس ـــ اوج ـــون ال ـــن هيم ـــة م ـــبة ميتفع ـــدهين نس داء ل

ــص  ،مالربوســتاجماندين) ــة وتقل ــة الدموي ــؤد  إىل وــيق األوعي ــة ت ــادة كيميائي ــو م وه

هـذه التقلصـا  حتـول دون املبـي ، وبقنـاة ، ومن َممى حتـد  تقلصـا  حـادة العضما 

 التقاط البويضا .
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ع  املبـاي  أو  تؤميوالك ألهنا ؛  تسبمه العقم (1) ماجلنسية)األميا  التناسلية  )(م

 وبالتايل تسبمه العقم. قنوا  فتؤد  إىل تليفأا وقفلأا،ال

 األمداضاالتيا ؤثداعىلااخلاليماالتومسلية: ا2]

 ومن هذه األسباب:

تصاب بع  النساء يف ميحلة الطفولة أو  :(2) إصابا  السحايا املخية التأابا  و)أم 

عـ  هذا اهلتأـاب األحوال قد يؤمي  يف بع والبلوغ بالتأاب بكتري  أو فريور باملخ، 

مياكز املخ التي تتحكم يف التبوي  مما يؤد  إىل إصابة املييضة بحالة عقم دائم إاا ق تتلق 

عماجا كافيًا لتحفيز املباي ، وقد حتد  أحيانًا نف  املشكلة بسبمه إصابة املـخ بالتأتـك 

 أو الكدما  يف حواد  السيارا .

يف  العقــمقـد يسـبمه وهــذا  :مداء السـكي ) (3)البنكييـاساخللـل يف إفـيا( غــدة )بم 

 قليلة. أحيان

ا:أس مبا تعلقابملعمملااددموين ا3]

 ومن هذه األسباب:

                         
 .008م انظي ما تقدم ص0) 

 هي أغشية الدماغ، ومفيدها )سحاءم. السحميم:م 0) 

 [.38ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية  ]انظي: 

: هــي غــدة الســكي يف اجلســم، تفــي( هيمــون األنســولني الــذ  حيــافظ عــ  نســبة رياادةاال وكدياامسم 4) 

 السكييا  يف الدم، باإلوافة إىل أنزيام  اهلضم. 

مـد اإلعجا( اإلهلـي يف خلـق اإلنسـان ملح، 54ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  ]انظي:  

 [.065ص -النشواين 
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املثـري للحويصـما   يمـوناهلو، مLH)املثري للجسم األصـفي  يموناهلنقص إنتا  )أم 

(FSHيأامكلتـأو  ماهلـايبومماموس)حتـت املأـاد  النخاميـة و إحدى الِدتنيبسبمه تلف  م 

أو إجــياء  أو اإلصــابة بــورم، أو التعــي  إىل إُــعا ، التعــي  إلصــابة ُــديدة،نتيجــة 

  .امخذ أدوية تؤمي عليأأأو  جياحي يف الِدتني،

والذ  أمبتـت بعـ  اإلحصـائيا   مLH)ارتفا  اهليمون املثري للجسم األصفي  )بم

 .أنه قد يعيق نضو  البويضة أو اندما  اجلنني يف بطانة اليحم

عنـدما يكـون تيكيـز املـيأة، فيف جسم  مالربوهكتني) ارتفا  نسبة هيمون احلليمه)جـم 

يـؤمي سـلبًا عـ  عمـل ؛ ألنـه يمنـت حـدو  الـدورة الشـأيية فإنـه اهليمون عاليـًا يف الـدم 

 التبوي . وبالتايل يمنت حدو   اهليمونا  التناسلية األنثوية،

يف إنتـا  أو اإلفياط فقد مبت أن القصور  ،يف إنتا  هيمونا  الِدة الدرقية اخللل)دم 

عـدم انتظـام التبـوي   إىليـؤد  فـي( مـن الِـدة الدرقيـة يالـذ   منيسـالثاييوك)هيمون 

 الشأيية.واوطياب كبري بالدورة 

في( يف األنثى عـادة بكميـا   مستستريونالتِ ) ارتفا  نسبة هيمون الذكورة)هـم  الذ  ي 

 قليلة جدًا . 

 .(1)سم األصفي هليمون الربوجسرتوننقص يف إفيا( اجل)وم 

                         
هو: هيمون يفي(ه اجلسـم األصـفي يف املبـي  يف النصـف الثـاين مـن الـدورة  هدموناالربوجسرتونم 0) 

الشأيية، يؤمي ع  األغشية املخاطية التي تبطن الـيحم ويعمـل عـ  هتي ـة الـيحم لتلقـي البويضـة، 

لة إىل الـيحم، كـام يعمـل عـ  ويوقف عمليا  اإلباوة اجلديدة بانتظار ما سيحد  للبويضة امليسـ

 هتي ة اليحم هستميار احلمل بعد حدومه، وهييئ الثديني ويعدمها إلروا  الطفل امليتقمه.

 .[55ص-اجلن  واحلياة خلالد بكي ، 24ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:] 
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: (1)مفـوق الكلويـة)تني ييْظـالك   تنيإفيا( اهليمون الذكي  من الِدأو نقص (يادة )(م 

تعمل ع  إعاقة إفيا( اهليمـون األنثـو   -نتيجة اإلصابة بأمياٍ   تلفة  -إفيا(ه فزيادة 

، مالربوهكتـني) ليـمهوقلة إفيا(ه يزيـد يف إفـيا( هيمـون احل الما(م لتكوين احلويصما ،

 ويف كما احلالني يمكن أن يؤد  الك إىل العقم.

 الـذ  ينمـي بطانـة الـيحم، مسـرتوجنياإل)يمـون األنومـة نقص إفيا( املبـي  هل)حم 

زيد يو حيسن من إفيا(ا  عنق اليحم فتصبح سألة اهخرتاق من قبل احليوانا  املنوية،و

حدو  نقص يف هذا اهليمون يـؤد  إىل ف ،لتعادل محووة املأبلية هذه اإلفيا(ا  من كم

 .العقم

تنمــو أحيانــًا باملبــاي  أورام تفــي( كميــا  كبــرية مــن  أورام املبــاي  اهليمونيــة:)طم 

ــا  ا ــؤد   ،ختلفــة رغــم صــِي حجمأــاملاهليمون ــا  مــذكية ت ىل إفبعضــأا يفــي( هيمون

يفـي( وبعضـأا  ذكورة،الصابة بأعيا  وعف أو انقطا  التبوي  مت ظأور أعيا  اإل

                         
ظْديةاةالغدم 0)  حـوايل يبلـغ طوهلـا مثلثـة الشـكل  ةصـِريغـدة  هـي: مAdrenal Gland) فوق الكلويـةأو  الكح

واحـدة فـوق  ،اجلسـم غـدتان كظييتـانيف وجـد ، ويفي( العديد من اهليمونا  املأمـةت مخسة سنتيمرتا ،

يفـي( نخـا  . الِما  اخلـارجي أو والقرشة، اللىمه الداخيل أو وتتكون كل غدة كظي من النخا  ،كل كلية

عـ  سـبيل  -ي  اجلسـم أل  خطـي خـارجي فيزيـد الِدة الكظيية هيمون األدرينالني والك عندما يتع

وتفـي( قرشـة الِـدة الكظييـة كميـا  وـ يلة فقـط مـن هيمونـا   رسعة وقـوة نبضـا  القلـمه، - املثال

تسـاعد يف تنظـيم نمـو  التيم األندروجينا بـ )اجلن  تنحرص بدرجة رئيسة يف هيمونا  الذكورة املسامة 

 . يى يف الذكور و اإلنا  خمال الفرتة السابقة للبلوغواخلواص اجلنسية املبكية األخ ُعي العانة

ــي:]  ــاخور   انظ ــبريو ف ــة لس ــيأة الطبي ــوعة امل ــة العامليــة: ، 54ص -موس ــوعة العيبي ــت املوس موق

http://www.mawsoah.net .] 

http://www.mawsoah.net/
http://www.mawsoah.net/
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الشـأيية صـابة باوـطياب ُـديد بالـدورة اإلهيمونا  مؤنثـة بكميـا  كبـرية تـؤد  إىل 

 إىل العقم.وكل هذا يؤد   ،ونزيف متكيروالتبوي ، 

اعمملاالتضمدااملومعي: ا4]

؛  واملقصود به وجود أجسام مضادة يف عنق اليحم تعمل ع  قتل احليوانا  املنوية

حيتو  ع  أجسام مناعية مضادة للحيوانا    اطاً حيث تفي( غدد عنق اليحم أحيانًا 

الصعود لداخل عنق اليحم تتقـدم إليأـا هـذه باحليوانا  املنوية  بدءوبمجيد  ،املنوية

رغـم أن والألجسام املضادة وحتيط هبا من كل اجتاه مم تشل حيكتأا وتقتلأا برسـعة، 

أن ه يظن إه أناآلن،  إىلسبمه ظأور األجسام املضادة للحيوانا  املنوية غري معيو  

احليوانا  املنوية قد تتسلل إىل الدورة الدموية للميأة عن طييق وجود تقيحا  بعنق 

يف وخاصة  - اليحم أو بع  األوردة املوجودة باليحم التي قد تكون مفتوحة أحياناً 

هــذه األجســام يف اجلســم بــإفيا( اجلأــا( املنــاعي فيقــوم ، -أو النفــاس احلــي  حــال

 (1).املضادة

اأس مباعالجية: ا5]

 ومن هذه األسباب ما ييل:

                         
م من أهنن ه يستعملن عـادة أ  وسـيلة ظاهية بقاء البِايا عاقيا  باليغ الطمه علامء ويفنابعام 0) 

ممـا يـدفت اجلسـم إىل إنتـا   ،اً عـبأن مأبلأن يستقبل كل يوم سائما منويـًا متنو من وسائل منت احلمل

 املواد الدفاعية متنت عندهن اإللقاح واإلخصاب. كميا  وخمة من

أبــو  -علامنيـة اجلـن  بـني اإلسـمام وال، 50ص -موسـوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  ]انظـي:  

 [. 050ص - م0224هـ/0304 - 4ط -األسباط احلافظ يوسف موسى 
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والذ  ستخدم يف عما  األورام الرسطانية العما  اإلُعاعي والكيميائي الذ  ي[ 0]

 مما يؤد  إىل عقم امليأة بشكل دائم. املبيضني،بصورة مباأة ع  يؤمي 

ويكون  ،-كاملبيضني أو اليحم-قد تصاب امليأة بورم رسطاين يف أعضاء التناسل [ 0]

 طييق عماجه اهست صال، مما يؤد  إىل اإلصابة بالعقم. 

قـد نتيجـة العمـل اجلياحـي ألعضـاء احلـو  املجـاورة املبـي   التصاقا  قنـايت[ 4]

 يؤد  إىل اإلصابة بالعقم.

 ثالثًا: األسباب البيئية:

عمـل يـؤمي عـ  ممـا يمكـن أن  التعي  لإلُعا  بكميـا  كبـريةوأهم هذه األسباب 

سـواء كـان التعـي  لإلُـعا  ناجتـًا عـن تلـو  إُـعاعي، أو  يؤد  إىل عقـم،وني املبيض

ــبمه  ــاعا :بس ــال اإلُ ــل يف جم ــعة الســينية  كالعمــل يف العم ــام الفحــص باألُ يف أقس

 املستشفيا .

 رابعًا: األسباب النفسية:

يمكن فـللمـيأة حـدا  العقـم إأما العوامل النفسية التى يمكن أن تسبمه أو تسـأم   

 : فيام ييل توويحأا

خاميـة عـن إفـيا( أ  مـن لنتتوقف الِدة ا؛ حيث حاه  الصدما  النفسية [ 0]

الـدورة  مما يسـبمه توقـفاحلليمه مت (يادة معدل إفيا( هيمون  م LH ، FSH)هيمونا  

الصـدما  النفسـية املتكـيرة تـؤمي عـ  الِشـاء أن أوـف إىل الـك  والتبوي  متامـًا،

وا  كثرية وغري منتظمة   األنابيـمه والـيحم وعنـق وتؤدى إىل انقبا املبطن لليحم،

 اليحم. 
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حتـت املأـاد يف عمـل غـدة واوطيابًا  الشد العصبي والنفيس الشديد يسبمه خلماً [ 0]

ــاهموس) ــي األســباب ُــيوعًا ، وهــذا اهوــطياب  ماهليبوم ــرب مــن أكث عــدم انتظــام ليعت

 . التبوي 

رغبـا  والـك مـن ملا  وُـجار  عدم التوافق   العماقة الزوجية ومـا يسـتتبت[ 4]

لتحقيـق الـدافت الفطـيى لـدهيا   أن  احلمـل تيغـمه يففامليأة  متناقضة   احلمل وعدمه،

وتبعاتـه لشـعورها بـأن حياهتـا  تهوتيفضـه   نفـ  الوقـت خوفـًا مـن مشـكما تكون أمًا،

وعـ  انقباوـا   عـ  التـوا(ن اهليمـونى،وهـذا كلـه يـؤمي  الزوجية تعسة وغري مستقية،

وعـ   ممـا يـؤمي عـ  عمليـة التبـوي ، نابيـمه وغريهـا،وانبساطا  عضما  اليحم واأل

اسـتقيار البويضــة   اجلأــا( التناســ  الــذى حيتــا  إىل حالــة مــن اهســتقيار ليــتمكن مــن 

  حضانة البويضة امللقحة ورعايتأا حتى تصبح جنينًا.

ام تـؤدى إىل نـزول حـدو  احلمـل ربـ اليغبـة اجلاحمـة يفوُدة التعلق باإلنجـاب [ 3]

 البويضا  قبل نضجأا. 

 يأو بِـري وعـ يوالتـى تـيف  بـوع ماملسـرتجلة)الشخصية الذكوريـة العدوانيـة [ 5]

مــم للبويضــة امللقحــة مــم للجنــني،   الــدور األنثــوى املســتقبل واحلاوــن للحيــوان املنــو

ة حـول وهذه الشخصية لدهيا ملاعا  كثري عليأا تقاومه باليف ، اً واعتبار الك عدوان

  وهذا يمكن أن يسبمه هلا العقم. دورها كأنثى،

بع  حاه  ويق املأبل تكـون أسـباهبا نفسـية، وعنـد حـدو  اجلـام  يـتقلص [ 6]

جدار املأبل وينقب  بشـكل ُـديد، وتلتـف عضـماته يف حالـة تقلصـية عصـبية تشـنجية 

مـيو الوقـت كلـام  عنيفة مؤديًا إىل انسداد املأبل متامًا واحليلولة دون حدو  اجلام ، ومـت
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ملـيأة هلـذه ابإملار تزيـد احلالـة العصـبية بالنسـبة  اجلنسيةحاول الزو  أن يامرس العماقة 

 وتصبح معاجلتأا أميًا صعبًا. سوءًا،

تقدم أن امليأة ربام يكون لدهيا بع  اهوطيابا  اهنفعالية التـى تـؤخي احلمـل، [ 5]

ت ســنوا  اهنتظــار للحمــل كلــام (اد وتــأخري احلمــل جيعلأــا أكثــي اوــطيابًا، وكلــام طالــ

اوطياهبا وقلت فيص محلأا، وهكـذا تـدخل   دائـية مِلقـة جتعـل فـيص احلمـل قليلـة 

 جدًا.

 خامسًا: األسباب املكتسبة:

 وأهم هذه األسباب ما ييل: 

ــدمن  واملخاادرات:ااملسااكدات ا1] ــمايت ي ــاء ال ــ  النس ــا  بع ــكيا هن ــام  املس ورب

  واألبحا  باإلوافة إىل ما ترتكه هذه اآلفـا  مـن آمـار املخدرا ، وقد أمبتت الدراسا

هنــا تــؤمي عــ  نشــاط مياكــز املــخ املتحكمــة يف انتظــام الــدورة أســلبية عــ  صــحة املــيأة 

والتبوي  مما يؤد  إىل العقم، هذا باإلوافة إىل تأمري املخـدرا  عـ  الِـدة النخاميـة ممـا 

إىل عـدم انتظـام الـدورة الشـأيية وعـدم يؤمي ع  عمل اهليمونا  األنثوية، وهـذا يـؤد  

  .(1)ن البويضا تكوى 

                         
سـاعة تـؤد  إىل انخفـا   03ثبت من خماهلا أهنـا يف أمنـاء فوانا خاصة ع  مادة املارجي أجديتافحوصم 0) 

وهذا يـؤمي عـ   م،الربوهكتنيهيمون احلليمه )وتؤد  يف نف  الوقت إىل ارتفا   [LH  ، FSH] هيموين

فوجـد أن تأمرياهتـا تشـابه  ريوين،مل اهليمونا  األنثوية، وقد أجييت فحوص ع  مادة الكوكائني واهلع

 ع  اهليمونا  األنثوية. وانا ولكن هنا  اختمافا  قليلة بني مفعول كل منأااملارجي

 .[63ص -العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته ]انظي:  
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وإىل خلـل يف  أمبتت الدراسا  أن التـدخني يـؤد  إىل صـعوبة احلمـل، التدلف: ا2]

باإلوـافة إىل تـأمريه عـ  عنـق  ،ويؤمي ع  حيوية البويضة نفسأا وع  نضجأا التبوي ،

ل وجيعــل فيصــة نجــاح التلقــيح اهتــزان اهليمــوين ، بــوعــ  ،  املبــي قنــوا  والــيحم ، 

 وتفصيل الك كام ييل: الصناعي أوعف،

والـك ؛ القدرة عـ  حـدو  التلقـيح ع   و النيكوتني ع  نضو  البويضة، يؤمي)أم 

 اختماه  كيوموسومية يف البويضة نفسأا.من  ما حيدمهبسبمه 

تسـتقي  ، حيـثفـيا(ا  عنـق الـيحمإعـ  املوجـودة يف التبـغ تؤمي املواد السـامة  )بم

 األمي الذ  يؤمي ع  احليوانا  املنوية.  فيا(ا ،خماصة التبغ يف هذه اإل

وبالتـايل تـأمريه عـ  قـدرة  بتأمريه ع  األهداب، املبي للتدخني أمي ع  قنوا   )جـم

 لقيام بوظائفأا يف نقل البويضة سواء امللقحة أو غري امللقحة.ع  االقنوا  

صابة املـدخنا  إفاحتاملية  والتدخني، احلو  املزمنة وجد  عماقة بني التأابا )دم 

 .% 52تفوق غري املدخنا  بنسبة  اهلتأابا هبذه 

أطفـال األنابيـمه بتـدخني ا  هنا  أبحا  كثرية أمبتـت تـأمي نسـمه نجـاح عمليـ)هـم 

 خلصت هذه األبحا  إىل ما ييل:الزوجة، و

   .سبة لدى غري املدخنا فيص نجاح عملية أطفال األنابيمه للمدخنا  هي نصف الن* 

بالتـأمري  مسـرتوجنياإل)املواد السامة التي حيتوهيا التبغ وخماصته تؤمي ع  هيمون * 

ع  تصنيعه وإنتاجه أو بالتـأمري عـ  نتائجـه لتكـون أقـل فاعليىـة ، كـام أن تلـك املكونـا  

تـؤد  إىل ومـن جأـة أخـيى فإهنـا  السامة تؤمي ع  قابلية البويضة للتلقيح بحيث تقللأا،

والذ  يؤد  ارتفاعه قبل البدء بربنامغ التنشـيط لعمليـة أطفـال ، مFSH) ارتفا  هيمون

 األنابيمه إىل فشل العملية. 
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، كـام ع  عدد احلويصما  املنشطة والتي تكون أقل لـدى املـدخنا يؤمي التدخني * 

كانيـة إم، وعدد البويضا  املستخلصة من احلويصما  بعد عملية السحمه تكون أقلأن 

 أا تكون أوعف.تلقيح

نتيجة هنتشار الزنا  يعترب اإلجأا  من أهم األسباب حلدو  العقم اإلجهمض: ا3]

، فقد تعمد امليأة إىل إجأا  نفسـأا بطييقـة غـري (1)العاق كثرية من انتشارًا كبريًا يف أنحاء

 ُـجار،األ فـيو  :سليمة باستعامل أدوا  غري معقمة أو استعامل األساليمه البدائية مثـل

جأــا  إىل دخــول ميكيوبــا  إىل تــؤد  بجانــمه اإلتضــعأا يف فيجأــا فأو مــواد كيامئيــة 

قـد ه حيـد  بعـدها محـل  املبـي اليحم مسببة حدو  التأابا  ُديدة بـاليحم وقنـايت 

عند طبيمه من غري او  اخلربة  ويف بع  احلاه  تعمد امليأة إىل إجأا  نفسأا ،مطلقاً 

كام أن إجـياء هـذه  ،احلمل مية أخيى دمعيؤد  إىل من الداخل مما قد يزيل بطانة اليحم 

ستشـفيا  املـزودة بـاألجأزة املعقمـة يـؤد  إىل دخـول امليكيوبـا  إىل العملية يف غـري امل

وهو ميلء بالـدم واألغشـية التـي تعتـرب وسـطًا مناسـبًا لنمـو امليكيوبـا  ممـا  داخل اليحم

 .مسببًا انسدادها املبي ووصوله إىل قنايت يؤد  إىل التأاب الِشاء املبطن لليحم 

                         
منظمة الصحة العامليـة : فقد قدر  ة ع  خطي هذه اآلفة ع  التناسل والتكاميالتالية للدهل  كفيااألرقم م 0) 

عـ  حصـاءا  دلت اإل، كام مليون حالة 55و  46عدد حاه  اهجأا  التي جتيى سنويًا يف العاق بني 

   .من النساء اللوايت أجييت هلن عملية إجأا  مفتعل أصبن بالعقمم % 55-32أن )

العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  ، 68ص -أ  ممن لسمري عباس أعطني طفما ب]انظي:  

ومن بحو  الـدورة الثانيـة  -د.حممد عيل البار  -التلقيح الصناعي وأطفال األنابيمه ، 050ص -

  [.م055/ 0) -م0286هـ/0325 -ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي
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 وتسبيبأا للعقم من جأتني:  موعااحل ل:اأقداصو(1)اللولب ا4]

 : ويمكن توويحه فيام ييل:التأمري املباأ)أم 

النساء ملنـت احلمـل باسـتعامل اللولـمه الـذ  يووـت داخـل  بع اللولمه: تلجأ تأمري * 

 ةمه يعترب وسـيلة جيـدة ملنـت احلمـل وناجحـم أن اللولغور ،جتويف اليحم من قبل الطبيمه

نه وجد أن بع  النساء قد يعانني من حدو  التأابا  مزمنة داخل قنايت إإه  ،% 25بنسبة 

بعد تيكيمه اللولمه نتيجة لتسـلق امليكيوبـا  عـ  اخلـيط الصـِري امللتصـق بأسـفل  املبي 

  .يتعني به إل(التهولمه موجودًا وسللااللولمه والذ  عن طييقه يعي  الطبيمه إاا كان 

ممـا  ،توقـف عمـل ونمـو املبـي هذه األقـياص إىل تؤد   تأمري أقياص منت احلمل:* 

ميـًا أن لوقـد مبـت ع، يؤد  إىل صِي حجمـه وانعـدام وظيفتـه تقييبـًا عنـد بعـ  النسـاء

 ،ىل انقطا  الـدورة الشـأيية مـدة مـن الـزمنإمدة طويلة قد يؤد   هذه األقياصاستعامل 

ن مت تكولكن وأحيانًا أخيى تكون منتظمة  ،ياناً حغري منتظمة أ أامانية لكن وقد تعود مية

  .إىل العقممما يؤد  صاحلة لإلخصاب ناوخة، وبالتايل تكون غري غري  ا يضوب

يف  النسـاءت احلمـل أصـبح يف مقـدور نـفمـت تطـور وسـائل م التأمري غري املباأ:)بم 

اجلن  بـدون خـو  مـن  نأن يامرساملحيمة ة اجلنسيا  املجتمعا  التي تباح فيأا العماق

 أه تفكي يف عواقـمه ممارسـة اجلـن ، امليأةوبالتايل أصبح من السأل ع   حدو  احلمل،

التـي مـن مضـاعفاهتا حـدو  اهلتأابـا  اجلنسية والك أدى إىل انتشار بع  األميا  

  .(1)(2)كام تقدم -تؤد  إىل العقم  التي

                         
بيانـه يف  ويـأيتم:  Intra Uterine Contraceptive Device IUD)احلمـل اليمحـي هو جأا( منت  :اللولبم 0) 

 .022-026ص-إن ُاء اهلل تعاىل -م استخدام الوسائل احلديثة يف منت اإلنجابالفصل الثاين )

 .053انظي: صم 0) 
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 ومن الك: ،تااجلوسيةسلوكيمتا تعلقابمملامرسم ا5]

ُبا ، وهذا يصيمه عنق الـيحم باهحتقـان واجلفـا  إتكيار اإلمارة اجلنسية دون )أم 

  والتلز .

 تقتل احليوانا  املنوية.وهذه املياهم يمكن أن  استعامل مياهم يف عملية اجلام ، )بم

ًا إىل ؤد  أحيانـيـالنفـاس  وأاحلـي   مـدةيف  فاجلام اجلام  يف احلي  والنفاس: )جـم 

ممـا  بسـبمه انتشـار اجلـياميم بسـأولة يف املسـالك التناسـلية،؛ إصابة امليأة بأميا  خطـية 

تكـون  احلـي  مـدةويف  والـك ألن أايـني الـيحم بعـد الـوهدة ؛ يسبمه هلا عقـاًم أكيـداً 

منتفخة ومفتوحـة يتـدفق منأـا الـدم إىل اخلـار  ممـا يسـأل دخـول اجلـياميم بسـأولة عـن 

  .(2)خاصة إاا كانت اهتصاه  اجلنسية ملومة أو مشبوهة ،وملحقاته طييقأا إىل اليحم

: تقوم بعـ  النسـاء بـإجياء غسـيل مأـبيل بعـد اجلـام  واملطأيا  الِسول املأبيل)دم 

 مباأة مما ه يعطي احليوانا  املنوية الفيصة الكافية للصـعود إىل أعـ  اجلأـا( التناسـيل،

 ،من خـواص اإلفـيا(ا  املأبليـة أيضاً  ريى غريه تِوكذلك املطأيا  من صابون وديتول و

وتفقدها القدرة الدفاعية التي تقتل كل ميكيوب، وبذلك تتوهم امليأة أهنا تنظف وتطأـي 

  (3) للميأة.تعاىل بينام هي تقيض ع  أعظم وسيلة دفاعية خلقأا اهلل 

                                                          
اجلليـل  انظي: العقـم أرساره وحلولـه لعبـدحول تأمري وسائل منت احلمل ع  اإلنجاب  لالستزادةوم 0) 

الطبيمه أدبـه وفقأـه ملحمـد ، 65ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس  ،م35، 34) ص -لفته 

ــاوى الرشــعية لألمــيا  النســائية والعقــم ألمحــد ، 440ص -عــيل البــار وصــاحبه اجلديــد يف الفت

 .م0/055) -التلقيح الصناعي للبار ، 40ص  -اجلابي  

 ،050ص  -عقـم عنـد اليجـال والنسـاء لسـبريو فـاخور  انظـي: الحـول هـذه النقطـة  لالستزادةوم 0) 

الطبيــمه أدبــه وفقأــه ملحمــد عــيل البــار م، 52، 55)ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس 

-اجلديــد يف الفتــاوى الرشــعية لألمــيا  النســائية والعقــم ألمحــد اجلــابي  ، 440ص -وصــاحبه

 .م[0/058) -التلقيح الصناعي للبار ، 40ص

 .050ص-اجلن  بني اإلسمام والعلامنية أليب األسباط انظي:  لالستزادةم 4) 
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لضــيقة يف : أمبتــت الدراســا  الطبيــة أن ارتــداء املمابــ  الاا سااملالبااساالضاايقة ا6]

وهي حالة مؤملـة قـد تسـبمه العقـم كـام  -ميحلة املياهقة قد يسبمه التأابا  بطانة اليحم 

؛ فأذه املماب  تسبمه وِطًا كبريًا حول اليحم وقنـوا  املبـي ، وحتـى عنـد  - (1)تقدم

خلت هذه املماب  فإن الضِط يبقى لبع  الوقت يف جدران اليحم السميكة باليغم مـن 

  املبي ، وهذا يتسبمه بدوره يف توجه اخلمايا إىل اخلار  لتصـل إىل انخفاوه حول قنوا

املباي ، وتكيار هذه العملية لسنوا  عدة بعد البلوغ يؤد  إىل جتمت وتياكم اخلمايا من 

 مما يسبمه اإلصابة باملي .منطقة أخيى من اجلسم  إىلبطانة اليحم 

النسـاء إىل تأجيـل بع  يدفت  : وهذا الط وحاالزاةداوال ح اعنااملستق لااملهوي ا7]

أمبتــت ؛ وقــد  مــت تقــدم الســنأو العقــم ممــا يــؤدى إىل قلــة اخلصــوبة  ،واحلمــلأالــزوا  

ــه كلــام (اد  ــة ، وأن املــيأة كلــام قلــت نســبة حــدو  احلمــل ســنالتجــارب أن عــدد ونوعي

 .البويضا  يتناقص مت تقدم العمي

ــا أن نقــول بــأن أهــم ســبمه للعقــم  وبنظــية تأمــل يف األســباب الســابقة للعقــم يمكنن

هو  الفة أيعة اهلل جل وعما كام قـال  - (2)وخاصة يف بماد الِيب -وهنتشاره املخيف 

﴿ :تعــــــــاىل                                     

 ﴾(3)ن العـــما  احلقيقـــي لعـــدم إ»: (1)الـــدكتور حممـــد عـــيل البـــار ، يقــول

                         
 .054انظي: صم 0) 

  .العواقي يف أوروبا والوهيا  املتحدة والبماد املتقدمة يف ا(دياد مطيد فعدداالوسمعم 0) 

 -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه، م056-0/055) -التلقيح الصناعي للبار ]انظي:  

 - مرؤيــة أعيــة)عمــل املــيأة ، 45ص -م أرساره وحلولــه لعبــد اجلليــل لفتــه العقــ، 442ص

 [.   http://www.saaid.net -بن عبدالكييم العبدالكييم  فؤاد د.

 [.30م سورة اليوم ، اآلية ]4) 

http://www.saaid.net/
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 ،ومنـت اإلجأـا  ،حماربة أسباب انتشـار األمـيا  اجلنسـية اإلخصاب يتمثل أساسًا يف

ومنـت العماقـة  ،واللـواط اوتطبيـق تعـاليم اإلسـمام يف منـت الزنـ ،ومنت استخدام اللولـمه

ان املخـاطي املرتتبـة عـ  الـك، وبيـ ،- كإتيـان املـيأة يف املحـي - املحيمـة بـني الـزوجني

ممـا يـوفي عـ   ،والعودة بامليأة إىل وظيفتأا األساسية يف البيت بعيدًا عن مظاهي اهخـتماط

املسلمني املمايني التي تنفق يف بماد الِيب ملحاربة األميا  الناجتة عن العماقا  املحيمة 

ام ، كسليم صالح بإان اهلل وجيعل اخلصوبة يف بيو  املسلمني عالية مت نسل ،بني اجلنسني

أن يف تطبيق تعاليم اإلسمام توفريًا مل ا  املمايني من الـدوهرا  التـي تنفـق أو سـتنفق يف 

 .(2)«عما  عدم اخلصوبة يف هذه الدول

وهذه مسألة هامة حتتا  يف بياهنا إىل يشء من التفصيل، من خمال تسليط الضـوء عـ  

ا لرشيعة اهلل جل وعما، والـك مـن خـمال النقـاط بع  األسباب السابقة، وبيان  الفتأ

 التالية:

                                                          
يف ميكـــز امللـــك فأـــد م طبيـــمه استشـــار  يف األمـــيا  الباطنيـــة، ومستشـــار الطـــمه اإلســـمامي 0) 

للعلـــوم الطبيـــة بجامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز بجـــدة، وهـــو باحـــث مشـــأور صـــاحمه مؤلفـــا  

 نافعة.

 -جـدة  -الدار السعودية للنرش والتو(يـت  -د.حممد عيل البار  -أخماقيا  التلقيح الصناعي م 0) 

ــار  .42ص -م 0285هـــ/0325- 0ط ــيح الصــناعي للب م، 080-0/082) -وانظــي: التلق

اجلن  بني اإلسمام والعلامنية  ،440-408ص -بيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبهالط

، أحكــام 65ص -بنــو  النطــف واألجنــة لعطــا الســنباطي  ،053-035ص -أليب األســباط 

 -جدة  -دار األندل  اخلرضاء  -بن إبياهيم غانم  عمي بن حممد -اجلنني يف الفقه اإلسمامي 

 .003ص - هـ0220هـ/0300 - 0ط
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ـــيئي  حلـــاه   :األماااداضااجلوساااية ا1] ـــي الســـبمه ال ـــيا  اجلنســـية ه إن األم

مــن حــاه  العقــم  %32العقــم وخاصــة يف املجتمعــا  الِيبيــة، فمــثمًا: يف أمييكــا 

ــيا  اجلنســية ــا  الناجتــة عــن األم ــيا  اجلنســية ت(1)ســببأا اهلتأاب ــتغ ، وهــذه األم ن

والرشـــيعة اإلســـمامية جـــاء  بتحـــييم ، (2)الزنـــا واللـــواطفعـــل الفـــواحش مـــن عـــن 

 ﴿ فقـــال تعـــاىل: اقـــرتا  هـــذه الفـــواحش،                    

﴾(3) ،:وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه ﴿        ﴾(4)، 

                         
اجلن  بني اإلسمام والعلامنيـة أليب ، 442ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه انظي:م 0) 

عقـم اليجـال لعبـد اخلـالق ، 65ص -أعطني طفـما بـأ  ممـن لسـمري عبـاس ، 050ص-األسباط 

 .025-024ص -يون  

كـان فأول ظأـور ملـي  الزهـي    ،القاتلة أول ماظأي  يف الزناة والشواا مم انترش فمألمداضااجلوسيةم 0) 

وكـذا اهلـيب  واإليـد( وغريهـا مـن  م أمناء احليب اإليطالية الفينسية كان بـني اجلنـود الزنـاة،0323عام 

هـو اجلـام  بـني  اجلنسـيةوقد أمبتت كثري من الدراسا  أن أهم طيق انتشـار األمـيا  ، األميا  املعدية

مــن  %52إن مـي  اإليـد( يشـكل الشـااون أكثـي مـن  املصـاب والسـليم خاصـة الزنـاة و الشـااون، بـل

 .أما يف آسيا وأفييقيا فنسبة املصابني باملي  من الزناة أكثي املصابني به يف أمييكا وأوروبا،

، 05ص -للبـار األميا  اجلنسـية ، 005ص -أحكام األميا  املعدية لعبد اإلله السيف ]انظي:  

د.حممـد عـيل البـار، د. حممـد  -اإليد( وبـاء العرصـ ، 2ص -عبد احلميد القضاة لاألميا  اجلنسية 

 .[52-68ص -م 0285هـ/0325 - 0ط -جدة  -دار املنارة  -أيمن صايف 

 [.44، اآلية ]األعيا م سورة 4) 

 [.40، اآلية ]اإلرساءم سورة 3) 
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ــي و ــال النب ــًا:  ق ــال:  ،(1)(لعاانااهللامااناع االاع االاقااو الااو )ممام  ا ظهاادا)وق

الفمحشااةا اقااو اقاافاحتااىايعلوااوااهباامالالافشاامافاايه االطاامعوناواألوجاامعاالتاايا ا كاانا

ــال (2)(الااذينامضااواامضااتا اأسااالفه  الالامو االدبااماوالزناااااامااماظهاادا اق):  وق

                         
، 0855رقم ) -م 84، 5/06)م 4/465) -  مسند عبد اهلل بن عباس -رواه أمحد يف املسند م 0) 

 - مــن عمــل عمــل قــوم لــوط -الكــربى يف كتــاب الــيجم يف الســنن النســائي و م ؛0204، 0806

 -م 0220هـ/ 0300 - 0ط - لبنان -بريو  -دار الكتمه العلمية  -م 5445رقم ) -م 3/400)

الكـربى يف كتـاب يف السـنن البيأقي و ؛ حتقيق: د.عبد الِفار سليامن البندار  ، سيد كرسو  حسن

رقـم  -م 8/040) - ا جاء يف حتييم اللوط وإتيان البأيمة مت اإلمجا  ع  حتييمأامباب م -احلدود 

عكيمـة عـن ابـن  - عجم الكبري يف أحاديـث عبـد اهلل بـن عبـاس والطرباين يف املم ؛ 06523)

حتقيق: محـد  عبـد املجيـد  -القاهية  -مكتبة ابن تيمية  -م 00536رقم ) -م 00/008) -عباس 

دار  -م 0542رقـم ) -م 3/303) - أول مسـند ابـن عبـاس  - همسند يف وأبو يع السلفي؛ 

ابـن وصححه  حتقيق: حسني سليم أسد ؛ -م 0283هـ/ 0323 - 0ط  -دمشق  -املأمون للرتا  

واحلـاكم يف املسـتدر   م،3305رقم ) -م 02/065) - باب الزنى وحده -حبان يف كتاب احلدود 

 رقـم -م 0/0203) صـحيح اجلـامتواأللبـاين يف  م،8250رقم ) -م 3/426) -يف كتاب احلدود 

 م.0288هـ/0328 - 4ط -بريو   -املكتمه اإلسمامي  - م5820)

 -بـريو   -دار الفكي  -م 3202رقم ) -م 0/0440) -باب العقوبا  -رواه ابن ماجه يف كتاب الفتن م 0) 

الثـاين و العرشـين مـن ُـعمه اإليـامن بـاب اليامن يف ُعمه اإلوالبيأقي يف  ؛ حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي

ويف البـاب  م ؛4403رقـم ) -م 4/026) -وهو باب يف الزكاة التي جعلأا اهلل تعاىل جده قيينـة للصـماة 

م 02552رقـم ) -م 5/450) - من ُعمه اإليامن و هو باب يف الزهد و قرصـ األمـل نياحلاد  و السبع

 حتقيق: حممد السـعيد البسـيوين (غلـول ؛ -م 0222هـ/ 0302 - 0ط -بريو   -دار الكتمه العلمية  -

 =دار احلـيمني -م 3650رقم ) -م 5/60) - باب من اسمه عبد اليمحن -عجم األوسط والطرباين يف امل

 ؛ من حديث ابـن عمـي  - حتقيق: طارق عو  اهلل، عبد املحسن إبياهيم -هـ 0305-القاهية  -=
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 .(1)(اعزاوجلأحلواابأنفسه اعقمبااهلل

: فبسبمه اإلباحية يف املجتمعا  غري اإلسمامية انترش اإلجأـا  فيأـا اإلجهمض  2]

، والرشــيعة اإلسـمامية كــام حيمــت املامرسـا  اإلباحيــة، حيمــت أيضــًا (2)انتشـارًا كبــريًا 

                                                          
وحسـنه الشـيخ  م ؛8604رقـم ) -م 3/580) -ملماحم ستدر  يف كتاب الفتن و اوصححه احلاكم يف امل

 -م 0285هــ/  0325 - 3ط -بـريو   -املكتـمه اإلسـمامي  -يف السلسلة الصـحيحة  األلباين 

عددًا مـن الشـواهد للحـديث يف فـتح البـار   م، واكي احلافظ ابن حجي 026رقم ) -م 0/065)

 ث ميمونـة بنـت احلـار  اهلماليـة (و  النبـيحـديم، ومنأا ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده مـن 02/024)

الا زايفاأمتيابخ امما ايفشافيه اولاداالزنامافاإذاافشاما)ميفوعًا: م 06842رقم ) -م 33/304) -

جعلـه مـن مسـند عائشـة  ولكـن احلـافظ  (فيه اولداالزنمافيوشكاأنايع ه ااهللاعازاوجالابعقامب

ن احلافظ إسناد حديث اإلمام أ  محد السابق، لكـنى حمققـي املسـند اكـيوا أن يف وهذا وهم، وقد حسى

   إسناده بع  الضعفاء.

 -وأبو يع  يف مسنده  م ؛4822رقم ) -م 6/458) - رواه أمحد يف مسند عبد اهلل بن مسعود م 0) 

 -ابـن حبـان يف كتـاب احلـدود وصـححه  م ؛3280رقم ) -م 8/426) -مسند عبد اهلل بن مسعود

الزوائـد ومنبـت  وجود إسـناده اهليثمـي يف جممـت م ؛3302رقم ) -م 02/058) -باب الزنى وحده

م، 3/008) -م 0285هـ/ 0325 -بريو   -دار الكتاب العييب  -القاهية  -دار الييان -الفيائد 

 م. 5643رقم ) -م 0/283وحسنه األلباين يف صحيح اجلامت )

 04.522.222أن م  Medicine Digestأو امللخـص العماجـي ) ميدسـني داجيسـت ذكادتاجملاةم 0) 

 ذهــم، وقـ0426م )املوافـق 0256عـام يف الـبماد الناميـة  متـتحالة إجأا  جنائي )غري تلقـائيم 

كـي  جملـة التـايم األمييكيـة يف م مليون حالـة سـنويًا ؛ فقـد ا05تضاعف هذا اليقم كثريًا فأصبح )

حـاه  اإلجأـا  أن عدد  هـ0323او القعدة  02م املوافق 0283أغسط   6يف  عددها الصادر

يف أسـبانيا والربتِـال يـتم و، أكثي من نصفأا يف البماد النامية حالة، اجلنائي يف العاق تزيد عن مخسني مليون

 =ومنـذ أباحـت ويف أوروبـا الِيبيـة أكثـي مـن مليـون،، أكثي من مليون حالة إجأا  غـري تلقـائي سـنوياً 

مليــون حالــة  05أكثـي مــن  إجــياءتــم  هـــم0424م )0254اإلجأــا  عـام أمييكــا  املحكمـة العليــا يف=
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ــ  األجن ــة ع ـــاجلناي ــد نف -ة ـــ ــيام بع ـــه س ــيوحـــــ ــى إن امل-خ ال ـــ، حت يأة الزانيــة ه ـــ

ن عمـيان بـن ــــــفع، (1) اــــــت محلأـــــــل حتـى تضـــــــد وهـي حامــــــعليأا احل امـــــيق

                                                          
، حاه  اإلجأا  ممامة ممايني حالة سـنوياً  ويف روسيا بلِت ،هـم0324م )0284إجأا  حتى عام 

واألعـداد  مم0284 -هــ0324حتـى إحصـائية عـام )، كل الك ممامة ممايني حالة سنوياً  اليابان يفكذا و

م 52ملية فإن حاه  اإلجأا  اجلنائي قـد جـاو( )يف (يادة مطيدة، فوفق إحصائيا  منظمة الصحة العا

 مليون حالة سنويًا يف أواخي القين العرشين امليماد .

-مشكلة اإلجأـا  ملحمـد عـيل البـار  انظي:]ولماطما  ع  النسمه املخيفة هنتشار اإلجأا  يف العاق  

الفقأيــة املوســوعة الطبيــة  ،000-026ص -أحكــام اإلجأــا  إلبــياهيم حممــد رحــيم ، 05-02ص

الطبيـمه أدبـه وفقأـه ملحمـد عـيل ، م058-0/055) -التلقـيح الصـناعي للبـار ، 34ص -ألمحد كنعان 

اجلديد يف الفتاوى الرشعية لألميا  النسـائية والعقـم ألمحـد اجلـابي  ، 064-062ص -البار وصاحبه

ن عبـد الكـييم العبـد فـؤاد بـ -قضايا امليأة يف املؤمتيا  الدولية دراسة نقدية يف ووء اإلسمام ، 52ص -

جامعة اإلمام حممد بـن  -كلية الرشيعة  -بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الثقافة اإلسمامية  -الكييم 

د.  -سياسة ووسائل حتديد النسل يف املـايض واحلـارض  ،630-648ص -هـ 0303 -سعود اإلسمامية 

، 052ص - م0220هــ/0300 - 0ط -بـريو   -العرص احلـديث للنرشـ والتو(يـت  -حممد عيل البار 

-4ص - م0225هــ/0306 - 0ط -د/ عبد الفتـاح حممـود إدريـ   -اإلجأا  من منظور إسمامي 

املكتـمه  -د. مفتـاح حممـد اقـزيط  -احلامية القانونية للجنني بـني الفقـه اإلسـمامي والقـانون الووـعي ، 3

 .[  003ص - م0223 - 0ط -اإلسكندارية  -اجلامعي احلديث 

والايقم ااحلداعىلاحمملاحتىا ضعا,اساواعاكامنااحل الا»م: 2/35يف املِني )  ابناقدامةاقميفم 0) 

 -دار الـدعوة  -يف كتابـه اإلمجـا   وقال ابـن املنـذر  ،«منا نىاأواري ه,االانعل ا اهذاالالفم

وأمجعاواا»: 000ص -حتقيق: د. فؤاد عبد املـنعم أمحـد  -م 0280هـ/0320 - 4ط -اإلسكندرية 

  «.املدأةالذاااعرتفتابملزنماوهياحمملاأهنماالا دج احتىا ضعامحلهماعىلاأن

 .م6/80م، كشا  القنا  )0/004م، الفواكه الدواين )2/54م، املبسوط )8/468وانظي: األم ) 
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يا نبي  فقالت: اوهي حب  من الزن أن اميأة من جأينة أتت نبي اهلل  (1) حصني

أحسانالليهامافاإذااوضاعتا) وليأـا فقـال: فدعا نبي اهلل  اهلل أصبت حدا فأقمه عيل.

، وقد تقدم اكي (3)(اذه ياحتىا لدي)ويف رواية أخيى أنه قال هلا:  ،(2)احلديث (فأ وياهبم

: تعـاىل قولـهيف  ابن كثـري ، قال (4)حتييم قتل األوهدالدالة ع  النصوص الرشعية 

﴿  ﴾(5): «هذا يشمل قتله بعـد وجـوده كـام كـان أهـل اجلاهليـة يقتلـون و

 .(6)«يفعله بع  اجلألة من النساءقد م قتَله وهو جنني كام ويع ،أوهدهم خشية اإلمماق

                         
عميان بن حصني هو: عميان بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي، أبـو نجيـد. أسـلم هـو وأبـوه م 0) 

وكـان صـاحمه رايـة خزاعـة عـام  ،جية، وغزا عدة غـزوا  مـت النبـي عام خيرب سنة سبت من اهل

نـزل البرصـة وويل  ،وكان ممن اعتـزل الفتنـة فلـم يقاتـل فيأـا ،من فضماء الصحابة وفقأائأم .الفتح

  هـ.50 وتويف فيأا سنة قضاءها،

عبـد الكـييم  عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن -أسد الِابة يف معيفة الصحابة  تيمجته يف: انظي] 

 :حتقيق -م 0223هـ /0305 - 0ط -بريو   -دار الكتمه العلمية  -اجلزر  املعيو  بابن األمري 

 ،م4/0028) هبـن عبـد لـرب اهستيعاب، م3/062) -عيل حممد معو ، عادل أمحد عبداملوجود 

  م.[0/528) سري أعمام النبماء، م3/525) واإلصابة

فشكت عليأا مياهبا، مم أمي هبا فيمجت، مم ص  عليأـا، فقـال   اهللفأمي هبا نبي  ففعل،م ومتامه: 0) 

لقادا مباتا وباةالاواقسا تابافاسا عفاماناأهالا)له عمي: تصيل عليأا يا نبي اهلل وقد (نت. فقال: 

 م.املديوةالوسعته ,اوهلاوجدتا وبةاأفضلامناأناجمدتابوفسهماهللا عمىل

رقــم  -م 4/0403) - عــ  نفســه بــالزنى بــاب مــن اعــرت  -رواه مســلم يف كتــاب احلــدود ] 

 [.م0626)

 .م0625رقم ) -م 4/0404) - باب من اعرت  ع  نفسه بالزنى -رواه مسلم يف كتاب احلدود م 4) 

 . 85ما تقدم صانظي م 3) 

 [.00م سورة املمتحنة ، اآلية ]5) 

  م.3/455) -تفسري القيآن العظيم م 6)
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يمكن أن يؤد  إىل اجلام  يف احلي  والنفاس تقدم أن  :والوفمساجلامعا ااحلياا ا3]

، (2)د حيم اهلل جل وعما اجلام  يف احلي  ملا فيه من األاى والرضرــ، وق(1)اإلصابة بالعقم

            ﴿ تعاىل:فقال سبحانه و

                  

﴾(3)(4)يام باتفاق األئمةـــــوطء احلائ  حـــساء كوطء النف، و. 

وقد تقدم ما للمسكيا  واملخدرا  من تأمري ع   : عمطيااملسكداتاواملخدرات ا4]

، وهذه املسكيا  واملخدرا  من األمور املحيمة يف الرشـيعة (5)اخلصوبة وتسبيمه للعقم

بحانه وتعـاىل وسـيلة للفأـم قـد جعلـه اهلل سـو ،منزلة جليلة يف اإلسمامالِياء، فالعقل له 

، وأمي اهلل جل وعما بحفظه ورعايته وصـيانته عـن كـل مـا (6)ومناًطا للتكليف ،واإلدرا 

                         
 .063انظي: صم 0) 

﴿قوليفا عامىل:ام: »0/004يف أحكام القيآن )  يبقميفاابناالعدم 0)  ا ا  ﴾فيايفاأربعاةاأقاوايف:اا

قمليفاجممهد.االثمل :انجس.االدابع:امكدوهايتأذىابدحييفاالقمليفاقتمدةا,اوالسدي.االثمين:اد الاألويف:اقذر

 «.والصحيحاهذااالدابعاورضرهاأوانجمستيف.

 [.000م سورة البقية، اآلية ]4) 

م، مواهـمه 5/45م. وانظـي: بـدائت الصـنائت )00/603تاوى ُيخ اإلسمام ابـن تيميـة )م جممو  لف3) 

 م.0/050م، مطالمه أويل النأى )0/546م، املجمو  للنوو  )0/454اجلليل )

 .062، 035-035ص انظي:م 5) 

 ألنه ه يعقل األمي والنأي.؛ ، ويستحيل تكليفه  لي  بمكلف إمجاعاً  فمملجوونم 6) 

حممـد بـن أمحـد الفتـوحي احلنـبيل  -أح الكوكـمه املنـري م، 0/60املحيط للزركيش )البحي  انظي:] 

حتقيق: د.حممد الـزحييل  -م 0224هـ/ 0304 -الييا   -مكتبة العبيكان  -املعيو  بابن النجار 

 م[0/328) - ود. نزيه محاد
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، وتعاطي ما يزيل العقل ويِيىبه حميم إمجاعًا يؤمي عليه من املسكيا  واملخدرا 
، قـال (1)

﴿ تعـــــــــــــــاىل:                                 

   ﴾(2)ــــال، و وشاااامرهبمااد,اااااااالعاااانااهللااخل ):  ق

، (3)(يفااااماواملح ولاةالليااااوحمملها,عترصاهموعمرصهماومحاام,ااااا تمعهوبمةعهماومحااوسمقيهم,

                         
ار الـربوق يف م، أنـو 008، 000، 002، 43/023انظي: جممو  فتاوى ُـيخ اإلسـمام ابـن تيميـة )م0) 

عاق  -ُأاب الدين أبو العباس أمحد بن إدري  املشأور بالقيايف  -أنوا  الفيوق املعيو  بالفيوق 

 .م0/006) -لبنان  -بريو   -الكتمه 

 [.22، اآلية] املائدةم سورة 0) 

 م5422رقـم ) - م02/2) م2/088) - رواه أمحد يف مسـند عبـد اهلل بـن عمـي بـن اخلطـاب م 4) 

ــو  ؛م 5506) ــة وأب ــاب األأب ــي -داود يف كت ــمه يعرصــ للخم رقــم  -م 0/406) -بــاب يف العن

 هبذا اللفظ. من حديث ابن عمي  م4653)

بـاب  -ابن ماجه يف كتـاب األأبـة وم ؛ 3585رقم ) -م 8/325رواه أمحد يف مسند عبد اهلل بن عمي )و 

اخلمـي عـ  عرشـة أوجـه  لعنـتبلفـظ: )م 4482رقـم ) -م 0/0000) -لعنت اخلمي ع  عرشـة أوجـه

 م.بعينأا وعاملها ومعترصها وبائعأا ومبتاعأا وحاملأا واملحمولة إليه وآكل ممنأا وُارهبا وساقيأا

كتــاب  -يف كتــاب األأبــة و م،0045رقــم ) -م 0/45) -احلــاكم يف كتــاب البيــو  وصــحح احلــديث  

-مرصـ  -مؤسسة قيطبـة  - بريبن السكن كام يف التلخيص احلوا م،5008رقم ) -م 3/062) -األأبة

د إسـناده ابـن امللقـن جـوى و م،3/046) -أعتنى به: أبو عاصم حسن قطـمه  -م 0225هـ/0306 - 0ط

حتقيـق: محـد  بـن عبـد  -م 0222هــ/0302 - 0ط -الييا   -مكتبة اليُد  - يف خماصة البدر املنري

 م.466-5/465يل )صححه األلباين إرواء الِلكام  م،0/402) -املجيد بن إسامعيل السلفي

   بياهنا كام ييل:وللحديث ُواهد عن عدد من الصحابة  

 وُــارهبا، ومعترصــها، عاملهــا، يف اخلمــي عرشــة: لعــن رســول اهلل قــال: )  أنــ  . عــن0

 =رواهم: واملشـرتاة لـه واملشـرت  هلـا، وآكـل ممنأـا، وبائعأـا، وسـاقيأا، واملحمولـة إليـه، ،وحاملأا
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م واللفـظ 0025رقم ) -م 4/582) -باب النأي أن يتخذ اخلمي خما - الرتمذ  يف كتاب البيو =

رقــم  -م 4/0000) -بــاب لعنــت اخلمــي عــ  عرشــة أوجــه -ابــن ماجــه يف كتــاب األأبــة و لــه؛

 «.رواته مقا » م:3/046يف التلخيص احلبري )وقال احلافظ ابن حجي  م ؛4480)

ياماحم ادالنااهللاعازاايناجربيالافقاميف:أ ام) يقـول: سمعت رسول اهلل  قال: ابن عباس  . عن0

اوبمةعهاام,اواملح ولااةاللياايف,اوحمملهاام,اوشاامرهبم,اومعترصااهم,اوعمرصهاام,اوجاالاقاادالعاانااخل ااد,

رقـم  -م 5/55) - رواه أمحـد يف مسـند عبـد اهلل بـن عبـاس : (ومستقيهماوسمقيهم,ا,وم تمعهم

د اهلل بن العباس بن عبد املطلـمه أحاديث عب -عجم الكبري يف باب العني والطرباين يف امل م ؛0828)

 مــن ُــعمه نييــامن يف التاســت والثمامــُــعمه اإلوالبيأقــي يف  م ؛00256رقــم ) -م 00/044) -

 م ؛5585رقـم ) -م 5/2) -اإليامن وهو بـاب يف املطـاعم واملشـارب ومـا جيـمه التـور  عنـه منأـا 

ــة وصــححه  ــاب األأب ــان يف كت ــن حب ــاب آداب الرشــب -اب ــم  -م 00/058) -ب  م،5456)رق

ــو  و ــاب البي ــم ) -م 0/45) -احلــاكم يف كت ــة ويف  م،0043رق ــاب األأب ــة -كت ــاب األأب  -كت

وصـححه  ،«رجالـه مقـا » :م5/54وقال اهليثمي يف جممت الزوائـد ) م،5002رقم ) -م 3/060)

 .م842) م رقم0/506السلسلة الصحيحة )الشيخ األلباين يف 

اخلمي، وُارهبا، وعاملها، ومعترصها،  رسول اهلل لعن ) قال:  عثامن بن أيب العاص . عن4

عجـم األوسـط يف الطـرباين يف املرواه  :مومشرتهيا، وآكـل ممنأـا وحاملأا، واملحمولة إليه، وبائعأا،

وفيـه »م: 3/22وقال اهليثمي يف جممت الزوائد )؛ م 3222رقم ) -م 3/034) -باب من اسمه عيل 

 .«عبداهلل بن عيسى اخلزا( وهو وعيف

 وعاملهـــا، وســـاقيأا، وُـــارهبا، اخلمـــي، لعـــن رســـول اهلل ) قـــال: ابـــن مســـعود  . عــن3

يف البـزار يف مسـنده رواه : «وآكـل ممنأـا ومبتاعأـا، وبائعأا، واملحمولة إليه، وحاملأا، ،ومعترصها

أمحد بن عميو بن عبد  -م ]مسند البزار 0620رقم ) -م 5/42) - بن مسعود  اهلل مسند عبد

 - 0ط -بـريو ، املدينـة النبويـة  -مؤسسـة علـوم القـيآن، مكتبـة العلـوم واحلكـم  -بزار اخلالق ال

عجم الكبري يف باب العني [ ؛ والطرباين يف املحتقيق: د. حمفوظ اليمحن (ين اهلل -م 0282هـ/0322

ــن مســعود اهلــذيل  - ــد ؛ م 02256رقــم ) -م 02/20) -عبــد اهلل ب وقــال اهليثمــي يف جممــت الزوائ

 .«وفيه عيسى بن أيب عيسى احلناط وهو وعيف»: م3/82)
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ــن اخلم واملخــدرا  أُــد حتــييامً  ـــم ـــي، يقــــ ــة ــــ ــن تيمي يف  ول ُــيخ اإلســمام اب

ير آكـل احلشيشـة عـ  نفسـه أُـد ـــألن و ؛يــــــفأي بالتحييم أوىل من اخلم»احلشيشة: 

 (2)، أوـــف إىل هـــذا األرضار اجلســـيمة لكـــل مـــن املســـكيا (1)«مـــن رضر اخلمـــي

                         
 م.43/003م جممو  الفتاوى )0) 

يف  -بعد التـدخني  -يعترب اخلمي حاليًا القاتل الثاين »معار  جامعة كاليفورنيا للصحة:   قويفاداةدةم 0) 

ُـخص سـنويًا  022.222فرشب املسكيا  يف أمييكا سـبمه مـو  أكثـي مـن  الوهيا  املتحدة،

خلمي وحده مسؤول عن أكثي من نصـف الوفيـا  النامجـة عـن حـواد  الطـيق يف أمييكـا وا هنا ،

ولي  هذا فحسمه، بل إن اخلمي مسؤول عن إصابة أكثي مـن ، ُخص سنويًام 52.222)والبالِة 

نصف مليون ُخص بحواد  السيارا  يف أمييكا يف العـام الواحـد. وأمـا يف البيـت، فاملسـكيا  

، «ق البيت، وسقوط ُاريب اخلمي ع  األر ، أو غيقأم أمنـاء السـباحةمسؤولة عن كثري من حيائ

واملسكيا  ه تسبمه املشكما  يف البيت أو ع  الطيقـا  فحسـمه، »وتتابت دائية املعار  القول: 

بليون دوهر  50بل إن خسائي أمييكا من نقص اإلنتا  وفقدان العمل نتيجة أب اخلمي تزيد ع  

 .«سائي التي ه تقدر بثمن من مشكما  نفسية وعائلية واجتامعيةناهيك عن اخل، سنوياً 

إن م تي ألف ُخص يموتون سنويًا يف بييطانيـا بسـبمه »هنستم الربيطانية الشأرية: )تقول جملة و 

م أن اخلسـائي British Journal of Addiction)واكـي  املجلـة الربيطانيـة لإلدمـان  ،«املسـكيا 

اخلسـارة و مليون جنيـه اسـرتليني يف العـام الواحـد، 632الطبية بلِت النامجة عن مشاكل الكحول 

مليــون جنيــه اســرتليني يف العــام الواحــد،  0222اإلمجاليــة النامجــة عــن أب املســكيا  تقــدر بـــ 

يـدخلون  مـن املـيد الـذين يـدخلون املستشـفيا  يف بييطانيـا %00واكي  هذه املجلـة أيضـًا أن 

  .بسبمه مشاكل نامجة عن املسكيا

أمبتــت الدراســا  الطبيــة التــي أجييــت يف جامعــة لويزفيــل بوهيــة لويزيانــا بالوهيــا  املتحــدة و 

ــل ــد( القات ــة يف مضــاعفة خطــي اإلصــابة بمــي  اإلي واكــي ، األمييكيــة دور املرشــوبا  الكحولي

الباحثون أن الكحول يوفي أجواء أفضل لنمو وتكـامي الفريوسـا  يف جسـم اإلنسـان والـك لعـدة 

 :منأا أسباب

  .أن الفريوسا  تتكامي بصورة رسيعة يف اجلسم الكحويل. 0

فيكـون أقـل مقاومـة لنمـو  وعـ  جأـا( مناعتـه، التأمري السلبي لإلدمـان عـ  صـحة اإلنسـان عمومـاً . 0
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 =                                                                                                                                     .الفريوسا 

 ولكن هذا غري صحيح،ه يرتتمه عليه كبري رضر، ويظن بع  الناس أن أب قليل من املسكيا  =     

: هــم0325م )0285الطبية، فتقول يف عدد صادر هلـا عـام  هنستم)وقد نبَّأت ع  خطورته جملة 

النامجة عن الكحول حتد  عند الذين يظنون أهنم  لقد تبني أخريًا أن معظم الوفيا  واهختماطا »

ه يرشبون الكثري من اخلمي، وعند أول ك الذين كان يظن أطباؤهم أن ما يتناولونه من املسكيا  ما 

الرشــ  ولكـن «. هـو بـالكثري، بـل هـو يف حكـم املقبـول يف عـي  املجتمعـا  األمييكيـة واألوربيـة

رواه ] (مماأسكداكث هافقليليفاحادا ) حديثه املشأور: يف احلكيم ما كان ليِفل عن هذا، يقول 

م، 0865) والرتمــذ  م،4680) وأبــو داود ،م03524، 00222، 6653، 6558، 5638) أمحــد

م وهـو حـديث مابـت صـحيح. انظـي: التلخـيص 4423-4420) ماجـه م، وابن5625والنسائي )

 .م[8/30م، إرواء الِليل )3/54احلبري )

منت تداول أو تعـاطي  هـم0432م )0242وائل عام أعاق مثل أمييكا يف ولقد حاولت بع  دول ال 

وأنفقـت املليـارا  مـن  واستصـدر  قـيارا  مـن جمليسـ الشـيو  والنـواب، أ  نو  من اخلمور،

 ت يف إقنا  ُعبأا بالتخيل عن هذه املرشوبا  الكحولية،لومت الك فش ،الدوهرا  من أجل الك

لـو عـي  و ،حتى أصبح الكثري مـنأم يعـاين مـن إدمانـه للخمـي وعاد  مية أخيى لتسمح بتداوهلا

عن تشوهيه بكل الطيق والوسائل لسـأل هلـم الـك ابتعدوا و وأدركوا حماسنه، األمييكان اإلسمام،

 .القضاء ع  كل املشاكل األخماقية واهجتامعية التي يعانون منأا

ة وأميهـا عـ  املـوارد اهقتصـادية يف املحافظـة عـ  البي ـ ]لماستزادة حول أرضار املسـكيا  انظـي: 

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اهقتصـاد  -عبدالكييم بن عيل السعيد  -اهقتصـاد اإلسمامي 

 -0303العـام اجلـامعي  -جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـمامية  -كلية الرشيعة  -اإلسمامي 

عقـم اليجـال لعبـد ، 62-55ص -تـه العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليـل لف، 488ص -هـ 0305

جملـة  - د. حسـان ُميسـ باُـا -أطباء الِيب حيذرون من أب اخلمي ، 005ص -اخلالق يون  

د.  - ومـن املدامـة مـا قتـل،  20ص -م  0223 إبييـل هــ/0303 القعـدةاو  - 55العدد  - البيان

،  http://www.khayma.com/chamsipasha/Madama.htm  :يابطعـ  الـ - حسان ُميس باُا

 يابطعـ  الـ - د. ماهي حتحو  - أميا  مستعصية يف املجتمت األمييكي واقرتاح عما  إسمامي

http://www.khayma.com/chamsipasha/Madama.htm
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م كل ما فيه رضر، فقال (1)واملخدرا  ااال): ، واإلسمام حيى ارَااالَراورَضَ  .(2)(رِضَ

                                                          
p/hathot1.htmlhttp://www.islamset.com/arabic/ahi ، ـــث ـــ - اخلمـــي أم اخلبائ يابط عـــ  ال

05a.html-1-http://www.science4islam.com/html/3 ]. 

 002تكلـف احلكومـا  أكثـي مـن تو، مليـون ُـخص 082استأما  املخدرا  أكثي من  يعمينامن م0) 

، وتسبمه املخدرا  الكثري مـن اجلـيائم  ملعاجلة املدمننيو مكافحة هتييمه املخدرا  يفمليار دوهر 

ــيور، ــا و وحــواد  امل ــادة اخلســائي يف أمــاكن اإلنت ــؤد  إىل (ي ــية احلــواد ، بســبمه: ت وعــدم  كث

وتـؤمي املخـدرا  عـ   و(يادة نسبة التِيمه عنه، واإلقمال من كفاءة العمل، اإلحساس باملسؤولية،

، فضـمًا عـن األمـيا  املتعـددة واخلطـرية  ، وتؤد  إىل تعطيل طاقاته العقليـة ف اجلسممجيت وظائ

كـان باإلمكـان  فقـدان املجتمـت ملـوارد ماليـة وطبيعيـة كبـريةيف تتسبمه املخـدرا  ، كام التي تسببأا 

 .توجيأأا نحو حتسني معيشة البرش وتقليل مستوى الفقي يف العاق

عقــم ، 484ص -املحافظــة عــ  البي ــة لعبــدالكييم الســعيد  ا  انظــي:]لماســتزادة حــول أرضار املخــدر 

، 000ص -عبـد اهلل الطيـار ل -املخـدرا  يف الفقـه اإلسـمامي ، 044ص -اليجال لعبـد اخلـالق يـون  

 - د.سـعد العبيـد  - اإلدمـان عـ  املخـدرا ، 05ص  -صالح السدهن لاملخدرا  والعقاقري النفسية 

 عــ  الــيابط: -العرصــ  فــةآاملخــدرا  . http://www.annabaa.org/nba54/edman.htm :يابطعــ  الــ

2.htm-21-depth/drugs/2001/4/4-http://www.aljazeera.net/in  ،ــ ــني الت ــل املماي ــ   -دخني قات ع

عـ   -املخدرا  سموم البي ة  ،now.php?cat=7&rs=98-rs-http://www.dawah.ws/open: يابطال

ــ ــدخني  tp://www.egalibya.org/arb/elmajla/ten/almokdarat.htmht  :يابطال ـــخاطي الت ، م

   [.http://www.khayma.com/maalbar/Smoking.htm :يابطع  ال -وأكا  التبغ 

عـده الكليـة الكـربى، وقـد جـاء هـذا أصل عظيم من أصول اإلسمام، وقاعـدة مـن قوا هذاااحلدي م 0)

 احلديث ميفوعًا عن مجت من الصحابة:

ابـن م ؛ و0865رقـم ) -م 5/53) -: رواه أمحد يف املسند فقد رو  من حديث ابن عباس  - 

، 0432رقـم ) -م 0/583) - مـن بنـى يف حقـه مـا يرضـ بجـاره بـاب: - كتـاب األحكـاميف  ماجه

يف املـيأة تقتـل إاا  بـاب: - إىل أيب موسـى األُـعي  كتاب عمـي يف  الدارقطني؛ و -م 0430

حتقيق: عبـد اهلل  -م 0266هـ/0486 -بريو   -دار املعيفة  -م 83رقم ) -م 3/008) - ارتد 

http://www.islamset.com/arabic/ahip/hathot1.html
http://www.islamset.com/arabic/ahip/hathot1.html
http://www.science4islam.com/html/3-1-05a.html
http://www.science4islam.com/html/3-1-05a.html
http://www.annabaa.org/nba54/edman.htm
http://www.aljazeera.net/in-depth/drugs/2001/4/4-21-2.htm
http://www.aljazeera.net/in-depth/drugs/2001/4/4-21-2.htm
http://www.dawah.ws/open-rs-now.php?cat=7&rs=98
http://www.egalibya.org/arb/elmajla/ten/almokdarat.htm
http://www.khayma.com/maalbar/Smoking.htm
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 -م 00/032م، )00556رقـم ) -م 00/080) عجـم الكبـري؛ والطـرباين يف املهاُم يـامين املـدين 

 -م ؛ وأبـــو يعـــ  يف املســـند 4555قـــم )ر -م 3/005م ؛ ويف املعجـــم األوســـط )00826رقـــم )

 =                                                                                                          .م0502م رقم )3/425)

رقـم  -م0/86) -رواه الطـرباين يف املعجـم الكبـري: معلبة بن أيب مالكورو  من حديث  -= 

 م.0485)

رقـم         –م 5/048) - عجم األوسطرواه الطرباين يف امل :جابي بن عبد اهلل    من حديثورو - 

 م.5024)

 - إىل أيب موسى األُـعي  كتاب عمي يف  الدارقطني : رواهورو  من حديث عائشة  - 

 - عجــم األوســطوالطــرباين يف املم ؛ 84رقــم ) -م 3/005) -بــاب:يف املــيأة تقتــل إاا ارتــد 

 م.0244رقم ) -م 0/425) م،068رقم ) -م 0/22)

إىل أيب موسـى  الـدارقطني يف كتـاب عمـي : رواه أيب سعيد اخلدر   ورو  من حديث - 

م 4/55) -كتاب البيو  ويف  م،85رقم ) -م 3/008) -باب:يف امليأة تقتل إاا ارتد  -األُعي  

 -ه رضر و ه رضار بـــاب: -ســـنن الكـــربى يف كتـــاب الصـــلح والبيأقـــي يف الم ؛ 088رقـــم ) -

رقـم  -م 0/66) -ستدر  يف كتاب البيـو يف امل احلاكمصححه  و؛  -م 00066رقم ) -م 6/62)

 ووافقه الذهبي.  م0435)

من بنـى يف  باب: -ابن ماجه يف كتاب األحكام : رواه  عبادة بن الصامت ورو  من حديث - 

 -سـنن الكـربى يف آداب القـايض اليف البيأقـي  م ؛0432رقـم ) -م 0/583) -حقه ما يرض بجاره

باب: مـا قىضـ فـيام  -كتابة القطائت ويف  م،00655رقم ) -م 6/052) -ما ه حيتمل القسمة باب:

 م.02042رقم ) -م 02/044) -بني الناس بام يف صماحأم ودفت الرضر عنأم ع  اهجتأاد

بمجمو  طيقـه كـام  -تعاىل رمحأم اهلل  -واحلديث حسنه النوو  وابن الصماح وابن رجمه احلنبيل  

 0300 - 0ط -بــريو   -دار ابــن حــزم  -يف األربعــني النوويــة )مــت أح ابــن دقيــق العيــدم 

مـن جوامـت الكلـم  ، وجامت العلوم واحلكم يف أح مخسني حديثاً 022، 025ص  -م  0220هـ/

حتقيـــق: ُـــعيمه  -م 0225هــــ / 0305 - 5ط  -بـــريو   -مؤسســـة اليســـالة  -هبـــن رجـــمه 

 -كـــام يف إرواء الِليـــل  ، وقـــال األلبـــاين 423، 420ص  -اؤوط، إبـــياهيم بـــاج  األرنـــ
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التــدخني عــ  ، ورضر (1): تقــدم بــأن التــدخني يمكــن أن يســبمه العقــمالتاادلف ا5]

وخاصة جأا( التـنف  والـيئتني والـدورة  للجميت، أجأزة اجلسم املختلفة أصبح معيوفاً 

عرشا  الدراسـا  الطبيـة أن الـدخان هـو السـبمه الـيئي  ، وأكد  الدموية والرشايني

، والرشيعة اإلسمامية جاء  بتحييم كل مـا فيـه (2)  القاتلة كالرسطاناألميامن  لكثري

                                                          
ا,وهياولناكمنتاضاعيفةامفدداناما,قداجمو تاالعرشا,فهذهاطدقاكث ةادذاااحلدي »م: 4/304)

اّ ابعضاهمالىلابعااا قاّوىااحلادي اهبام,اوار قاىالىلادرجاةا ااموهما ايشتداضاعفهم,افاإذااضح فإناكث  

   .«-معااهلللناشا-الصحيحا

 .060، 035ص انظي:م 0) 

جماهً للشك أن التدخني أخطي من أ  وبـاء عـاملي، وأنـه مـن أخطـي مـا يلـو  البي ـة  ث تاباماالايدع م0) 

 آه  ميكـمه 3ويعود الك إىل احتواء الدخان ع  ميكبا  ومواد سامة تصل إىل أكثي مـن  ،املِلقة

وغـا( أول  النيكـوتني،، وأهـم هـذه املـواد: - رسـطانميكبًا منأا هو مـن مسـببا  ال 32أكثي من  -

 والقطيان وهو من املواد املسببة للرسطان. ،أكسيد الكيبون وهو غا( سام وخطي جداً 

 ،واحلنجـية واألنـف، كتأـيغ العينـني، منأـا مـا يظأـي مبـاأة: وللتدخني آمار خطرية ع  الصـحة، 

ألميا  الرسـطانية خاصـة رسطـان اليئـة، ما ه يظأـي عـاجمًا، والـك كـا -وهو األخطي  -ومنأا 

 ،والتأاب القصبا  املـزمن، وأمـيا  املـخ والقلـمه واألوعيـة الدمويـة ،وأميا  اجلأا( اهلضمي

ممايـني ُـخص يموتـون سـنويًا يف العـاق بسـبمه مـي  مقـرتن  4 من وتشري الدراسا  إىل أن أكثي

تقييي عن منظمـة الصـحة العامليـة ، وتوقت  -بحسمه إحصائيا  منظمة الصحة العاملية  -بالتدخني 

 5مــنأم  ،ممايــني ُــخص ســنوياً  02 هـــم0330)املوافــق  م0202أن يقتــل التــدخني بحلــول عــام 

بيـنام  ،سـنوياً  % 0.5نسبة املـدخنني يف الـدول الناميـة بمعـدل  تتزايدحيث  ؛ ممايني يف العاق الثالث

قـدر  املنظمـة يف تقييـي هلـا أن عـدد و، يف الدول املتقدمـة % 0.8تتناقص معده  التدخني بنسبة 

 ،الـدول الناميـةيف مليـون  822منأم حـوايل  ،املدخنني يف العاق بلغ نحو مليار ومائة مليون ُخص

كـام يعـد التبـغ  ،% 38وبني اليجـال  ،% 5وتقدر نسبة املدخنا  يف الدول النامية بني النساء بحوايل 
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مليـارا  دوهر عـ  اإلعـمان  3نفـق سـنويا حـوايل رابت سلعة عاملية حتتكيها حفنة من الرشـكا  ت

وحذر التقييي من خطي التدخني الـذ  كـان يـؤد  ، والدعاية للرتويغ هلذه السلعة الضارة بالصحة

 =ُـخص وفـاةوالذ  سيؤد  إىل  هـم،0302م )0222عام  ُخصاً  00إىل وفاة ُخص من بني كل 

التقييـي إىل أن نسـبة الوفيـا  بـني وأُـار هــم، 0330م )0202أُـخاص يف عـام  5من بـني كـل =

حيـث أكـد   ،تفوق مما  ميا  مثيلتأا لدى غري املدخنني عاماً  62إىل  عاماً  45املدخنني من سن 

 مـن % 42و من وفيا  رسطان اليئة يف العاق، % 22األبحا  العلمية أن التدخني هو املسؤول عن 

من حاه  نقص الو(ن لدى األطفال  % 32يعد التدخني مسؤوهً عن ، كام مجيت إصابا  الرسطان

بـام مسؤول عن حدو  الوهدة قبل إمتـام فـرتة احلمـل وهو أيضًا  حديثي الوهدة يف الدول الِيبية،

 يام عند األم التي تدخن.جكيلو5.4تزداد فيصة إنجاب طفل أقل من يسببه من وعف لألم، كام 

يف أوقـا   تمثـل باهنقطـا  عـن العمـلأوف إىل هذا أن التدخني يسبمه خسائي اقتصادية وخمة ت 

، واحليائق التـي  ، والتِيمه عن العمل بسبمه األميا  التي يتسبمه هبا الدخان خصصت للتدخني

وتقـدر هـذه  وكذلك تكاليف اإلجـا(ا  امليوـية التـي يأخـذها املـدخنون، ،يسببأا إمهال املدخنني

كـذلك يـؤد  ، ن يـورو سـنويًا يف هولنـدامليو 422و مليار دوهر سنويًا يف اليابان، 62التكاليف بـ 

، وبالتــايل تقليــل كميــا  األغذيــة التــي يمكــن  إنتـا  التبــغ إىل تقليــل األرايض املخصصــة للزراعــة

إوافة إىل أن هذا يتسبمه بالرضر ع  التنو  احليو  يف هـذه األرايض ، إنتاجأا بدهً من (راعة التبغ

 تؤد  عملية جتفيف التبغ إىل حيق سبعة ممايني هكتار كام، التي كان يمكن اهستفادة منأا بالزراعة

 سبمه التصحي وهو إفساد يف األر .يوالك يؤد  إىل خسارة بي ية ومادية و ،من الِابا  سنوياً 

وأيضًا فإن الدخان خبيث اليائحة، ويسبمه التلو  اجلو ، بل هو من أهم أسباب التلو  وا(دياد  

وهـذا يـؤد  إىل إصـابة غـري املـدخنني املـدخن، لذ  يدخن فيه الِا(ا  السامة، وخاصة يف املكان ا

 ممن حوهلم يف نف  املكان هبذه الِا(ا  السامة.

وجتدر اإلُارة إىل أن الدول الِيبيـة ا ـذ  سياسـا  صـارمة وجـادة ملحاربـة التـدخني والـك ملـا  

ى إىل انخفـا  أعـداد يسببه من اخلسائي اهقتصادية واهجتامعية والصـحية واألمنيـة الكبـرية ممـا أد

إمجايل من  % 32، ففي أمييكا مثمًا انخفضت نسبة املدخنني من  املدخنني يف هذه الدول بنسبة كبرية
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،         ﴾(1)﴿ رضر أو إهما  للنف ، يقول اهلل تعـاىل:

                                                          
وممـا يـدل عـ  جشـت هــم، 0300) م0220يف العام  % 05إىل  هـم0483م )0265السكان يف عام 

 =ىل تـيويغ منتجاهتـا يفسـعت إ االرشكا  املنتجة للدخان وعدم وجود الوا(  األخماقي لدهيا أهنـ

 هـذه الرشـكا ، عنـدبني مدى اخلبث والدناءة وهذا ي الدول النامية لتعوي  النقص يف أرباحأا،=

 .ومدى استأتارها باإلنسان يف سبيل احلصول ع  األرباح املادية

ومما يدل ع  خبث هذه الرشكا  أهنا تبذل مبالغ طائلـة ملحاربـة اجلأـود والدراسـا  التـي تفضـح  

منظمـة الصـحة العامليـة  ومن أهم املنظام  التـي تعيوـت ملحاربـة أكـا  التبـغ، خطار منتجاهتاأ

والتي أصدر  تقيييًا تبني فيه األنشطة الرسية لرشـكا  التبـغ يف حماربتأـا جلأـود املـنظام  العامليـة 

، نرشــهتا بســبمه  والتــي اعتمــد  عــ  ومــائق رسيــة خاصــة برشــكا  الــدخان لتــدخني،املكافحــة 

وهـذه الومـائق  لدعاوى املقدمة ود أكا  التبغ من قبل احلكوما  املحلية يف الوهيا  املتحدة،ا

  .تعد منظمة الصحة العاملية من أُد أعداء أكا  التبغ

، املحافظـة عـ  082-085ص - لسـحيباينلأحكام البي ـة  ]لماستزادة حول أرضار التدخني انظي: 

لولـوة آل للوقاية الصحية ع  ووء الكتـاب والسـنة ا، 485-483ص -البي ة لعبدالكييم السعيد 

فـؤاد حسـن لتلـو  البي ـة  ،020-022ص -التلو  اجلو  لعيل موسـى ،563 -532ص -عيل 

العقــم  م،0/004) -املوســوعة الفقأيــة امليرســة لقلعــه جــي ، 080-064ص -وصــاحبه  صــالح

 ة والسـكان بجمأوريـة مرصـ:موقت و(ارة الصح ،54-32ص -أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته 

http://www.mohp.gov.eg/main.asp  ، عـ   -حتـييم اخلبائـث وأمـيه يف صـحة الفـيد واملجتمـت

اســـرتاتيجية أكـــا  التبـــغ  ، 1a.html-/3http://www.science4islam.com/html الـــيابط:

تقييي جلنـة اخلـرباء املعنيـة بومـائق صـناعة  -لتقوي  أنشطة مكافحة التبغ يف منظمة الصحة العاملية 

ـــو  ـــة )يولي ـــة الصـــحة العاملي ـــغ بمنظم ـــاين  0222التب ـــت الث ــــم0300م / ربي ـــيابط:-ه ـــ  ال  ع

ar.doc-www.who.int/genevahearings/inquiry/inquiry  ، اطي التدخني وأكـا  التبـغ د. حممـد 

 ، التـدخني قاتـل املمايـني http://www.khayma.com/maalbar/Smoking.htm: يابطعليـال - عيل البار

 [.now.php?cat=7s=98-rs -http://www.dawah.ws/openع  اليابط:  - منرب الدعوة -

 [.02، اآلية ]النساءم سورة 0) 

http://www.mohp.gov.eg/main.asp
http://www.mohp.gov.eg/main.asp
http://www.science4islam.com/html/3-1a.html
http://www.who.int/genevahearings/inquiry/inquiry-ar.doc
http://www.who.int/genevahearings/inquiry/inquiry-ar.doc
http://www.khayma.com/maalbar/Smoking.htm
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  ﴿ :، ويقـول عـن نبيـه     ﴾(1)﴿ويقول سـبحانه: 

    ﴾(2)  َراواال): ، ويقول النبي ارَااالرَضَ  . (3)(رِضَ

ق يظأي إه بعـد ميضـ ألـف  فأو - جمتمعا  املسلمني ظأي متأخيًا يفأن التدخني وبسبمه 

امله بسـبمه اهخـتما  يف حتقـق الفقأاء يف حكـم اسـتعفقد اختلف  - (4)من اهلجية تقييباً  سنة

                         
  [.025، اآلية ]البقيةم سورة 0) 

اا[.055، اآلية ]األعيا م سورة 0) 

ة خبيثـجية ُـورد يف الثوم أنـه : إن اآلية دليل ع  أن كل حميم خبيث ه العك  ؛ بدليل ما فإناقيلا

مـت أنـه ق حيـيم واحـد م[ 0568]رواه مسـلم )ويف كسمه احلجام أنه خبيـث  م[،565]رواه مسلم )

فجوابه أن اآلية دلت ع  أن علة التحييم هو اخلبث، يقـول العمامـة حممـد األمـني الشـنقيطي  منأام

ومامااعاىلاحتدي ايف,اماماث اتاباوصاأنايفال يا اكامناذلاكادلايال ام: »0/040يف أوواء البيان ) 

كاماهوااحلك ا اجلاع وممتااوي قىاالوصاحجةافياما ايق ادليلاعىلاللداجيف,األدجيفادليلاخيد ,

اوهذاامذهبااجل هاور,او  قىاحجةا اال مقي,االكتمباوالسوةاخيد اموهمابعاااألفداداب خصص,

اوللييفاأشمرا ا)مداقياالسعود(ابقوليف:ا

اوهاااااااواحجاااااااةالااااااادىااألكثااااااادالنا

ا

اخمصااااااااااااصالاااااااااااايفامعيوااااااااااااماياااااااااااا نا

ا

ا

,ا االعلاةاالاختصيصاماداما اكمناذلكانقضم اولذااوجدال ي اري احمد ااحتدي ااخل مة العلةااخل  ,افإناقيل:اا

 قميفا ا)مداقياالسعود(:االالبطميفادم,اأناأكثداالعلامعاعىلاأناالوقااختصيصاللعلة,افمجلواب:

اموهاااااماوجاااااوداالوصااااااادونااحلكااااا ا

ا

ا امهابااااااااااملوقااوعاااااااااامةاالعلاااااااااااس ااااااااااا

ا
ا االايقاااااااادحاعودهااااااااواألكثاااااااادوناا

ا

ابااااااااالاهاااااااااواختصااااااااايصاوذاامصاااااااااححا

ا
 .«كاماحدرنمها اري اهذاااملوضع..للخ.ا

 .055م تقدم  يجيه ص4) 

يف وظأـي تـدخني التبـغ يف الـبماد اإلسـمامية  ،وق يعي  عنـد العـيب ،بماد أمييكا التبغ صلان متأم 3) 

ه ألر  الـيوم )األتـيا  وأول مـن جلبـ ،أواخي القين العاأ اهلجي  وأوائل القين احلـاد  عرشـ

اإلنجليز، وألر  املِيب هيود  (عم أنه حكـيم، مـم جلـمه إىل مرصـ واحلجـا( واهلنـد  مالعثامنيني

 وغالمه بماد املسلمني. 
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فقال بعضأم: إنه حـيام ، وقـال آخـيون: إنـه  ويف األدلة التي تنطبق عليه، ،استعامله يفالرضر 

مـن  وبكل حكم من هذه األحكام أفتى فييق من كل مذهمه، مباح ، وقال غريهم: إنه مكيوه

رسائل مستقلة يف بيـان  ، وألىف بعضأم(1)، وأكثي أهل العلم قالوا بتحييمه(1)املذاهمه األربعة

                                                          
أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد املشـأور  - انظي: فتح العيل املالك يف الفتوى ع  مذهمه اإلمام مالك] 

 =هتـذيمه الفـيوق والقواعـدم، 022، 0/008) - لبنـان -بـريو   -دار املعيفـة  -بالشيخ علـيش 

عـاق  -حممـد عـيل بـن احلسـني املكـي  -السنية يف األرسار الفقأيـة )مطبـو  مـت الفـيوق للقـيايفم =

ــمه  ــريو   -الكت ــان  -ب ــياهيم ، م0/006) -لبن ــن إب ــد ب ــيخ حمم ــاوى ورســائل ســامحة الش  -فت

 0ط -دار الِيب اإلسمامي  -تار السمامي الشيخ: حممد املخ -الطمه يف ووء اإليامن م، 00/58)

بـريو   -دار املعيفة  -حممد فييد وجد   -دائية معار  القين العرشين ، 060ص  -م 0220 -

 م.[02/020م، املوسوعة الفقأية الكويتية )0/506) - م0250هـ/0420-

حممد أمـني بـن عمـي بـن -ية م، العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامد6/352انظي: حاُية ابن عابدين )م 0) 

، م0/440) -لبنـان  -بـريو   -دار املعيفـة  -عبد العزيز بن أمحد بن عبد اليحيم الشـأري بـابن عابـدين 

أبـو سـعيد حممـد بـن حممـد بـن  -بييقة حمموديـة يف أح طييقـة حممديـة وأيعـة نبويـة يف سـرية أمحديـة 

م، هتـذيمه الفـيوق ه بـن 3/23م )0/26) -القـاهية  -دار إحيـاء الكتـمه العيبيـة  -مصطفى اخلـادمي 

م، فـتح العـيل املالـك 0/080م، حاُية الصاو  ع  الرشح الصـِري )000-0/006) -احلسني املكي 

م، حاُـــية البجريمـــي عـــ  أح اخلطيـــمه 0/052م، حاُــية اجلمـــل )022، 082، 004، 0/008)

م، فقـه األأبـة 00/58) -م م، فتاوى الشيخ حممد بـن إبـياهي6/005م، مطالمه أويل النأى )3/405)

الوهـاب  عبـد -وحدها )أو حكـم اإلسـمام يف املسـكيا ، واملخـدرا ، والتـدخني، وطـيق عماجأـام 

، التـدخني 345ص -م 0286هــ/0326 -القـاهية  -دار السـمام للطباعـة والنرشـ والتو(يـت  -طويلة 

ـل 02ص  -الييـا   -يبة دار ط -د.عبد اهلل بن عبد اليمحن اجلربين  -مادته وحكمه يف اإلسمام  ، املفصى

 -بـيو   -مؤسسة اليسـالة  -د.عبد الكييم (يدان  -يف أحكام امليأة وبيت املسلم يف الرشيعة اإلسمامية 
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يف أنــه ق تعــي  ذرًا ـــــعالــدخان  بعــدم حيمــةولعــل ألول ــك العلــامء الــذين أفتــوا ، (2)حكمــه

التـــــدخني التـــــي يـــــذكيها األطبـــــاء واوو اهختصـــــاص يف  الـــــك الوقـــــت أرضار يف

ه يــد   بــام التــي أمبتــت جــارب واإلحصــائيا  والدراسـا مســتندين إىل الت ،وقتــــــال هـذا

لكثـري مـن األمـيا  التـي تفتـك باجلسـم وتقيضـ  تسـبيبهأرضار التـدخني وهً للشـك اــــــجم

 ؛ (4)ن أنه ه حمل للرتدد اآلن يف القول بحيمـة التـدخني لرضـره وخبثـهظ، لذلك فإين أ(3)عليه

                                                          
 ،052-060ص -م، الطـــمه يف وـــوء اإليـــامن للســـمامي 50-4/66) -م 0222هــــ/0302 - 4ط

 م.025-02/020املوسوعة الفقأية الكويتية )

 .064ص -سمامي للامن الطمه يف ووء اإليم 0) 

 :ومناهؤالعاالعلامعم 0) 

 هـم صاحمه رسالة )نصيحة اإلخوان يف اجتناب الدخانم. 0230. الشيخ إبياهيم اللقاين ) : 0

هـم صـاحمه رسـالة )إعـمام اإلخـوان بتحـييم الـدخانم،  0250. الشيخ حممد بن عمان املالكي ) : 0

 )حتفة او  اإلدرا  يف املنت من التنبا م. و

هـم صاحمه رسالة )حمدد السـنان يف نحـور إخـوان  0254الشيخ حممد بن عبد الكييم الفكون ) :  .4

 الدخانم.

 هـم صاحمه رسالة )قمت الشأوة عن تناول التنبا م. 0282. الشيخ عيل السقا  ) : 3

 .هـم صاحمه رسالة )تنبيه الِفمان يف معيفة حكم الدخانم0002. الشيخ حممد اجلاميل املِييب ) : 5

هــم صـاحمه رسـالة )حتفـة اإلخـوان يف حتـييم 0023. الشيخ عبد القادر الياُد  القسطنطيني ) : 6

 الدخانم.

 .[064ص -سمامي للالطمه يف ووء اإليامن ]انظي:  

 .542 -545ص -لولوة آل عيل لالوقاية الصحية ع  ووء الكتاب والسنة  انظي:م 4) 

ملكـة العيبيـة السـعودية عـددًا مـن الفتـاوى املتضـمنة حتـييم اللجنة الدائمـة لإلفتـاء يف امل أصدرتام3) 

لتـدخني والـك يف فتواهـا اأصـدر  دار اإلفتـاء املرصـية حكـاًم أعيـًا بحيمـة أب الدخان، كـام 
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وعامة الفقأـاء املعـاملون عـ   ،م0222سبتمرب  5املوافق  هـ0302مجاد  األوىل  05الصادرة يف 

 . القول بالتحييم

مجـت وتيتيـمه: أمحـد بـن عبـد الــي(اق  -للجنـة الدائمـة للبحـو  العلميـة واإلفتــاء فتـاوى ا]انظـي:  

 =-0ط -اململكة العيبيـة السـعودية  -الييا   -رئاسة إدارة البحو  العلمية واإلفتاء  -الدويش 

فتـــاوى إســـمامية ألصـــحاب الفضـــيلة العلـــامء: م، 003-00/055) -م 0224هــــ/0303=

دار  -مجت حممد بـن عبـد العزيـز املسـند -يمني، وعبداهلل بن جربين وحممد بن عث ،بن با( عبدالعزيز

م، الفتاوى الرشـعية 335-4/330م )0/468) -م 0223هـ/0303 - 0ط -الييا   -الوطن 

 - 0ط -إعـــداد: خالـــد اجليييســـ  -يف املســـائل العرصـــية مـــن فتـــاوى علـــامء البلـــد احلـــيام 

جممو  فتاوى  م،00/58) -بياهيم فتاوى الشيخ حممد بن إ، 634-630ص-م 0222هـ/0302

 -رئاســة إدارة البحــو  العلميــة واإلفتــاء  -عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــا(  -ومقـاه  متنوعــة 

 -مجت وتيتيمه: د.حممد بن سعد الشويعي  -هـ0304 - 3ط -اململكة العيبية السعودية  -الييا  

 - 4ط -دمشـق  -دار الفكـي  -ييل د. وهبة الزح -الفقه اإلسمامي وأدلته م، 355، 060، 6/42)

التــدخني ، م0/004) -قلعــه جــي لاملوســوعة الفقأيــة امليرســة م، 6/066) -م 0225هـــ/0305

 .[040ص -عقم اليجال لعبد اخلالق يون   ،02ص - عبد اهلل اجلربينللشيخ مادته وحكمه 

لىلاالتفصايل,اوماناالكّنابعااالعلامعااملعمرصينامما ايفايتحد امنالطالقاالقاويفاباملتحدي اوجياوحا

 ذلك:

حيمـة التـدخني ملـن  م055ص)الطـمه يف وـوء اإليـامن . رأى الدكتور حممد املختار السمامي يف كتابه 0

يرضه التدخني يقينًا كميد اليبو أو املصابني بضيق يف الرشايني، وكذا يف حالـة منـت التـدخني مـن 

يوه قطعـًا ملـا فيـه مـن عبوديـة العـادة، ِقَبل ويل األمي، وعند التـدخني بحضـور الِـري، وإه فأـو مكـ

  واإلنفاق فيام ه ينفت، واإلوعا  البطيء للقوى.

ل يف أحكام امليأة )0 م أن من حتقق رضر التدخني 4/50. رأى الدكتور عبد الكييم (يدان يف كتابه املفصى

حتـيياًم. ويف  عليه يكون حيامًا يف حقه، وأما من ق يتحقق رضر التدخني عليه يكون يف حقه مكيوهاً 

يلتقــي مــت القــول بــالتحييم لكنــه تلطــف يف العبــارة الــدكتور عبــد الكــييم (يــدان احلقيقــة إن قــول 

أو مـا كـان احليام الذ  دليلـه ظنـي مستخدمًا )الكياهة التحييميةم، وهو اصطماح حنفي يعنون به 
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 األصالا )أن  ادهـــــن قواعـــــ، وم(1)مدرايازايفااااالض)فمن قواعـد الرشـيعة الكليـة أن 

                                                          
العقوبــة بالنــار  معنــى القــيب إىل احليمــة أنــه يتعلــق بــه حمــذور دون اســتحقاقو ،إىل احليمــة أقــيب

 .الشفاعة انكحيم

دار   -ابــن أمــري احلــا    -التقييــي والتحبــري يف أح التحييــي  ]انظــي يف اصــطماح احلنفيــة الســابق:        

 =التنقـيح م، التوويح ملتن0/402) -م 0284هـ/0324 - 0ط -لبنان  -بريو   -الكتمه العلمية 

صدر الرشيعة عبيداهلل بـن  -توويح للتفتا(اينم يف أصول الفقه )مطبو  مت أحه التلويح ع  ال=

 -مطبعـة حممـد عـيل صـبيح الكتبـي وأوهده  -مسعود احلنفـي البخـار  لصـدر الرشـيعة املحبـويب 

ـــاهية  ـــ  التووـــيح 054-0/050) -م 0258هــــ/0455 -الق ـــويح ع ـــدين  -م، التل ســـعد ال

 -القــــاهية  - مطبعــــة حممــــد عــــيل صــــبيح الكتبــــي وأوهده -بــــن عمــــي التفتــــا(اين  مســــعود

القـايض حممـد بـن فيامــو(  -م، درر احلكـام يف أح غـير األحكــام 0/05) -م 0258هــ/0455

رْسو  نمْا خ  البحي اليائـق أح تكملة م، 0/422) -القاهية  - دار إحياء الكتمه العيبية -الشأري بم 

 - 0ط -قاهية ال -دار الكتاب اإلسمامي  -حممد بن حسني بن عيل الطور  احلنفي  -كنز الدقائق 

 [م.6/446م، حاُية ابن عابدين )0/504داماد أفند  )لم، جممت األهني 8/025)

 و(ارة األوقـا  والشـؤون اإلسـمامية الكويتيـةبقطا  اإلفتاء والبحو  الرشعية . رأ  جلنة اإلفتاء يف 4

فيكـون  أن التدخني مكيوه إه بالنسـبة لألفـياد الـذين يتأكـد بتعـاطيأم حصـول الرضـر البليـغ هلـم

 -جمموعة الفتاوى الرشعية الصادرة عن قطا  اإلفتاء والبحـو  الرشـعية ]انظي:  حيامًا يف حقأم.

 م.[3/344-343)

تـا   - األُبــاه والنظـائيقاعدة )الرضر يزالم أو )ه رضر وه رضارم يمكـن مياجعـة أحأـا يف: ام0)

 - 0ط -لبنان  -بريو   - العلمية دار الكتمه - السبكي عبد الـوهاب بن عيل بن عبد الكايفالدين 

 -تقي الدين أبو بكي بن حممد بـن عبـداملؤمن احلصـني  -القواعد م، 0/30) - م0220/ هـ0300

د.  :حتقيـــق -م 0225هــــ/0308 - 0ط -الييـــا   -أكـــة الييـــا  للنرشـــ  ،مكتبـــة اليُـــد

غمـز ، 5ص  -ي للسـيوطاألُباه والنظـائي ، م0/444) - د. جربيل البصييل ،عبداليمحن الشعمان
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  ﴿يف قولــه تعــاىل:  ، قــال ُــيخ اإلســمام ابــن تيميــة (1)ماملضاامراالتحاادي 

   ﴾(2)  :« ،فكل ما نفت فأو طيمه ، وكـل مـا رض فأـو خبيـث

 .(3)«واملناسبة الواوحة لكل ا  لمه أن النفت يناسمه التحليل ، والرضر يناسمه التحييم

: وهذه املشاركة ينتغ عنأا وِط نفيس كبري أةاالدجلا اميداناالع لمشمركةااملد ا6]

 تأجيـل الـزوا  واحلمـل، كـام ينـتغ عنأـا (4)بسبمه أعباء العمل غري املناسبة لطبيعـة املـيأة

                                                          
حممـد بـن سـليامن الشـأري  -تيتيمه الـيليل يف سـلك األمـايل م، 0/053) - للحمو عيون البصائي 

حتقيق: خالد بـن عبـد العزيـز  -م 0223هـ/0305 - 0ط  -الييا   -مكتبة اليُد  -بناظي (اده 

ار اجليل د -عيل حيدر  -درر احلكام أح جملة األحكام م، 055م القاعدة )0/820) -آل سليامن 

  م.02م و )02م وما بعدها املادة )0/46) - م 0220هـ/0300 - 0ط  -لبنان  -بريو   -

 -الفخــي حممـد بـن عمـي بـن احلسـني الـيا(   -املحصـول م، 8/8البحي املحيط للزركيش ) انظي:م 0) 

حتقيـق: طـه جـابي  -هــ 0322 - 0ط -الييـا   -طبعة جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـمامية 

عبـد الـيحيم بـن احلسـن  -التمأيد يف  ـييغ الفـيو  عـ  األصـول م، 6/040) -يا  العلواين ف

 -حتقيق: حممد حسن هيتو  -م 0282هـ/ 0322 - 0ط -بريو   -مؤسسة اليسـالة  -اإلسنـو  

دار  -عيل بن عبد الكايف بن عيل السبكي وولده عبـد الوهـاب  -اإلهبا  يف أح املنأا  ، 385ص

حاُـية العطـار عـ  م، 4/065) -هــ 0283هـ/0323- 0ط -لبنان  -بريو   -لمية الكتمه الع

 -بـريو   -دار الكتمه العلميـة  -حسن بن حممد بن حممود العطار -أح املحيل ع  مجت اجلوامت 

 م. 0/423) -لبنان 

 [.055، اآلية ]األعيا م سورة 0) 

 .م00/532) م جممو  الفتاوى4) 

العامما  يعانني من التوتي والقلق النامجني عـن املسـؤوليا  الكبـرية امللقـاة عـ  من  لنانس ةاك  ةم 3) 

 % 62 من النساء العـامما ، ويف السـويد %32 يف الوهيا  املتحدة، وهذه النسبة جاو(  عاتقأن
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، وكــما (1)وقبــل الــك عــن لقمــة العــيشالطمــوح املأنــي والبحــث عــن املســتقبل بســبمه 

إىل هذا ما حيصل بسبمه هذه املشـاركة مـن ، أوف (1)األميين تقدم بأنه من أسباب العقم

                                                          
مــن نســبة األدويــة املأدئــة ترصــ   %56عــ  اإلحصــاءا  أن باكــي  و ،%42مــنأن، ويف أملانيــا 

 . للنساء العامما 

ــد  ــه إىل أن األرق واهوــطياب  وق ــة بإحصــاء توصــل في ــام أحــد معاهــد الصــحة النفســية العاملي ق

واهنفعال املستمي أدى إىل أن أصبحت احلبوب املنومة واملأدئة جنبًا إىل جنـمه مـت أدوا  الزينـة يف 

 =ى النسـاء:يف مؤمتي لألطباء عقد يف أملانيا قال الدكتور كلني رئي  أطبـاء مستشـف، وحقائمه النساء

إن اإلحصاءا  تبني أن من كـل مامنيـة نسـاء عـامما  تعـاين واحـدة مـنأن ميوـًا يف القلـمه ويف »=

 ، وييجت الك يف اعتقاده إىل اإلرهاق غري الطبيعي الذ  تعاين منه امليأة العاملة.«اجلأا( الدمو 

ــــة  انظــــي:]  ــــدالكييم -عمــــل املــــيأة، رؤيــــة أعي ــــن عبــــدالكييم العب  - 00ص -د. فــــؤاد ب

http://www.saaid.net ،  حممـود كـيم  - مأسـاليمه تِييـمه املـيأة وآمارهـا)مااا يييـدون مـن املـيأة

         [.60ص - م 0222 مايوهـ/ 0300 حميم - 032العدد  -جملة البيان  -سليامن 

املـيأة عـ  اإلنجـاب، وتصـل نسـبة احلمـل  العمي تعذر عما  العقم، وتعـذر  مسـاعدة كلاما قد م 0) 

فقط ؛ حيث يصـبح نصـف البويضـا  يف هـذه السـنى  %02للنساء المايت يبلغ عميهنى األربعني إىل 

عند سـن  %22غري طبيعي من ناحية الكيوموسوما ، ويتضاعف عدد البويضا  غري الطبيعية إىل 

 عامًا. 30

مييكيا  الطموحا  مقتنعا  بإمكانيـة تـأخري سـنى وقد أمبتت الدراسا  أنى العديد من النساء األ 

م امـيأة مـن 0635احلمل إىل األربعني لتحقيـق طموحـاهتنى يف العمـل، وقـد أجييـت دراسـة عـ  )

من النساء الناجحا  يف الرشكا  األمييكية  %30النساء الناجحا  يف عملأن، وكانت النتيجة أن 

بني النساء المايت حتصلن ع   %32هذه النسبة إىل  ما (لن بدون أطفال بعد سن األربعني، وارتفعت

 ألف دوهر أو أكثي. 022

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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اختماط امليأة باليجال األجانمه، وما ينـتغ عـن الـك مـن انتشـار الفاحشـة أو مـن تكـير 

، واإلسـمام قـد أحـاط املـيأة - (3)كام تقـدم -، وكمامها أيضًا من أسباب العقم (2)اإلمارة 

خار  بيتأا خيو  عـن  وعملأا أا،يف بيت امليأة األصل قياربسيا  حيميأا من الك كله، ف

﴿ أن تكون راعية ألرسهتا ميبية ألطفاهلا، قـال تعـاىل: اليئيسةفمأمتأا  ،هذا األصل   

      ﴾(4). 

                                                          
لسكان يف )أمييكام أن حاه  العقم يف تضاعف مستمي يف السـنوا  العرشـين اوقد أووح تعداد  

 األخرية، فثم اميأة بني كل مخ  نساء ترتاوح أعامرهن بني األربعني واخلمسني بدون أطفال.

 -: 03ص -د. فــــؤاد بـــن عبـــدالكييم العبــــدالكييم  -ة، رؤيـــة أعيـــة انظـــي: عمـــل املــــيأ] 

http://www.saaid.net ، وانظـي حـول أمهيـة الـزوا  35ص -العقم واإلنجاب إلبياهيم األدغم.

 .[320-384ص -ؤاد العبد الكييم لفقضايا امليأة املبكي وموقف اإلسمام منه: 

 .065 ، 052ظي: صانم 0) 

املــدراء لســكيترياهتم  إحصــائية عــن كثــية إيــذاء أعــدادها أحــد يفالرشــق األوســط  نرشااتاجدياادةم 0) 

بالتحيا واملضايقة اجلنسية، وسوء استِمال هؤهء حلاجـة املـيأة للعمـل، ووـعفأا وعـدم قـدرهتا 

نِـَت في أـا اهخـتماط كـان ع  دفعأـم، ونرشـ  أيضـًا قبـل الـك إحصـائية تبـني أن املـدارس التـي م 

التحصــيل العلمــي فيأــا أكثــي مــن املــدارس التــي فيأــا اخــتماط، ونرشــ  أيضــًا أن و(ارة الــدفا  

األمييكية أصدر  عددًا من القيارا  تتضمن منت خلوة اليجل بامليأة، وما اا  إه لشدة ما عـانوا 

 من سوء اهختماط والترب .

 او القعـدة - 035العـدد  -جملـة البيـان  -ياهيم احلصـني عبد العزيز بن إب -وكيم اهلل امليأة ]انظي:  

 [.003ص -م 0222 مارسهـ/ 0302

 .063،  053انظي: صم 4) 

 [.44م سورة األحزاب، اآلية ]3) 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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فكفـل  ،يف أمـي األعبـاء اهقتصـادية خف  اإلسمام للميأة جناح اليمحة واليعايةوقد 

فأعفاها من  ،وحيميأا من عناء الكدح يف احلياة ا من أسباب الي(ق ما يصوهنا عن التبذلهل

ة ف ،وألقاها ع  كاهل اليجل كافة أعباء املعيشة النفقة حق للمـيأة وليسـت تفضـمًا أو منـى

 ﴿، قـال تعـاىل: ه يسـت تيكأـا مـت القـدرةبـل هـي نصـيمه مفـيو   اليجـل، من

            ﴾(1)،  وقـــال

ــبحانه:  ــال      ﴾(2)﴿س ودااناعلاايك ا):  ، وق

 .(3)(ر قهناوكسوننابمملعدوف

وقد راعى طبيعـة املـيأة  ،وه يكلف نفسًا إه وسعأا ،مت الفطية فاإلسمام دين يتماءم

 ،واجلأـاد ،كصماة اجلامعـةمن البيت: وأسقط عنأا بع  الواجبا  التي تسلتزم اخليو  

فكـام أن  ،فاإلسـمام ه يييـد أن ييهـق املـيأة مـن أميهـا عرسـاً  واحلغ إاا ق يتيرس هلا حميم،

النســاء ه يصــلحن فكــذلك  ،طفــال ورعــايتأماأل ةللقيــام بحضــان اليجــال ه يصــلحون

فإهنـا تتعـار  مـت طبيعـة املـيأة  يف هـذا الشـأن وإن كـان هنـا  جتـاو(ا  ،لمأن الشاقةل

  .(4)وفطيهتا قبل أن تتعار  مت اإلسمام وأحكامه

                         
 . [43، اآلية ]النساء سورة م0)

 . [044، اآلية ]البقية سورة م0)

م ؛ مـن حـديث 0008رقـم ) -م 0/822) - بـاب حجـة النبـي  -رواه مسلم يف كتاب احلغ  م4)

 . جابي

خيو  امليأة للعمل مطلقًا، بل هنا  أوط ووـوابط إاا حتققـت كـان خيوجأـا  واإلسال االاحيد م 3) 

 للعمل جائزًا وإه فما، وأهم هذه الرشوط والضوابط ما ييل:

 .أن يأان هلا وليأا. 0
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 :(1) ، يقول ابن قيم اجلو(ية(1)كام منت اإلسمام اختماط امليأة باليجال األجانمه

أن يمنت اخـتماط اليجـال بالنسـاء يف األسـواق ، والفـي  ، وجمـامت  ويل األمي جيمه عليه»

                                                          
 صارفًا هلا عن الزوا  أو اإلنجاب. أاأه يكون عمل. 0

 .ع  حساب واجباهتا نحو (وجأا وأوهدها وبيتأا أالأه يكون عم. 4

يتفــق مــت طبيعتأــا وأنومتأــا بــل جيــمه أن  أه يكــون مــن ُــأن هــذا العمــل أن حيملأــا فــوق طاقتأــا،. 3

 .وخصائصأا البدنية والنفسية

 أن يكون عملأا حلاجة خاصة هبا أو عامة للمجتمت وأه يكون جميد تي .. 5

 يف ااته. عاً أن يكون عمل امليأة مرشو. 6

 =       .                               بأوصافه وأوطه ،أن  ي  للعمل باللباس الرشعي الساتي جلميت جسدها. 5

 يف عملأا. أه  الط اليجال األجانمه. 8

ــا يف:   ــذه الرشــوط مفصــلة بأدلتأ ــيأة ]انظــي ه ــقضــايا امل ــييم لف ــد الك . 584-582ص -ؤاد العب

، 525-552ص -ؤاد العبـد الكـييم لفـقضـايا املـيأة و  عمل املـيأة انظـي: ولماستزادة حول موو

ســامحة الشــيخ  -)وــمن جممــو  يف مــما  رســائلم  خطــي مشــاركة املــيأة لليجــل يف ميــدان عملــه

عمـل املـيأة واختماطأـا  ،00-5ص-م 0225هــ/0305 - 0ط -عبدالعزيز بن عبـد اهلل بـن بـا( 

 -دار البحو  للدراسا  اإلسمامية وإحياء الـرتا   -ن عرت د. نور الدي -ودورها يف بناء املجتمت 

 -، قوامـــة اليجـــل وخـــيو  املـــيأة للعمــــل 022-42ص -م 0220هــــ/0300 - 0ط -ديب 

 - 0ط -ديب  -دار البحـو  للدراسـا  اإلسـمامية وإحيـاء الـرتا   -بن سعود آل سعود  د.حممد

 .[025-65ص -م 0220هـ/0300

د.بكي بن عبـد اهلل أبـو  -، حياسة الفضيلة 556-532ص -اد العبد الكييم قضايا امليأة لفؤم انظي: 0) 

، حكـــم 85-80ص -م 0222هــــ/0300- 6ط -دار ابـــن اجلـــو(  للنرشـــ والتو(يـــت  -(يـــد 

العزيز بن عبد اهلل بن با(  سامحة الشيخ عبد -اهختماط يف التعليم )ومن جممو  يف مما  رسائلم 
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، ويف حـديث (2)(مما دكتابعديافتوةاأرضاعىلاالدجميفاماناالوسامع) :اليجال، قال 

ا)آخي أنـه قـال للنسـاء:  ، وجيـمه عليـه منـت النسـاء مـن اخلـيو  (3)(حمفامتاالطدياقانّالكح

كاسـيا  عاريـا  ، كالثيـاب  متزينا  مـتجمما  ، ومـنعأن مـن الثيـاب التـي يكـن هبـا

بـل  الواسعة واليقاق ، ومنعأن من حديث اليجال يف الطيقا  ، ومنت اليجال من الك،

قال  إقيار النساء ع  الك إعانة هلن ع  اإلمم واملعصية ، واهلل سائل ويل األمي عن الك،

                                                          
ـــل يف أحكـــام املـــيأة لعبـــد الكـــييم (يـــدان امل، 40-00ص-م 0225هــــ/0305 - 0ط -  -فصى

 .م4/300-340)

هو: حممد بن أيب بكي بن أيوب، أبوعبـداهلل، الدمشـقي، امللقـمه بشـم  الـدين، املعـيو  بـابن قـيم  م0)

هــم. مـن مؤلفاتـه:  550هـم، و تويف سـنة ) 620اجلو(ية، احلنبيل. فقيه، أصويل، حمد . ولد سنة )

لعـاملنيم، و )(اد املـــعاد يف هـد  خـري العبــادم، و )الطــيق احلكـــمية يف )إعـمام املـوقعني عــن رب ا

 السياسـة الشـيعيـةم.

 للشوكاينم، البدر الطالت 6/068م، ُذرا  الذهمه )03/043]انظي تيمجته يف: البداية والنأاية ) 

  .م[0/034)

م مـن 3828رقـم ) -م 5/0252) -باب ما يتقى من ُـؤم املـيأة -رواه البخار  يف كتاب النكاح م 0) 

بـاب أكثـي أهـل اجلنـة الفقـياء وأكثـي أهـل  -؛ ومسلم يف كتاب اليقاق   حديث أسامة بن (يد

ــة بالنســاء  ــان الفتن ــار النســاء وبي ــم ) -م 3/0228) -الن ــد0530رق ــن (ي  م مــن حــديث أســامة ب

 .بن (يد بن عميو بن نفيل  سعيدو

رقـم  -م 3/462) - النسـاء مـت اليجـال يف الطييـق باب يف ميشـ -رواه أبو داود يف كتاب األدب م 4) 

يقـول وهـو خـار  مـن املسـجد  أنه سمت رسول اهلل   م عن أيب أسيد األنصار 5050)

فإنايفالايسالكاناأناااستألدن,) للنساء: فاختلط اليجال مت النساء يف الطييق فقال رسول اهلل 

صق باجلدار حتى إن موهبا ليتعلق باجلدار فكانت امليأة تلت، (بحمفمتاالطديقاعليكنّااحتققناالطديق,

 م.856م رقم )0/545) -يف السلسلة الصحيحة  من لصوقأا به. وحسنه الشيخ األلباين 
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ء مـن وه ريـمه أن متكـني النسـا ،(1)(املدأةالذاالدجتااسترشافهماالشايطمن) :النبي 

باليجال أصل كل بلية وأ ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبا  العامـة ،  اختماطأنى 

كام أنه من أسباب فساد أمور العامـة واخلاصـة ، واخـتماط اليجـال بالنسـاء سـبمه لكثـية 

، ولـو علـم أوليـاء  الفواحش والزنا ، وهو من أسباب املو  العـام ، والطـواعني املتصـلة

                         
  م ؛ عــن عبــد اهلل بــن مســعود0054رقــم ) -م 4/356)-رواه الرتمــذ  يف كتــاب اليوــا  م 0) 

وأقدبامما كوناماناوجايفارهباما)، و(اد غريه: (املدأةاعورة,افإذاالدجتااسترشفهماالشيطمن)بلفظ: 

 - مسـند عبـد اهلل بـن مسـعود  -البـزار يف مسـنده  :، فقـد رواه هبـذه الزيـادة(هيا اقعدابيتهمو

رقــم  -م 02/028) -م ؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري يف بــاب العــني 0260رقــم ) -م 5/305)

املـيأة يف بيتأـا عـ   بـاب اختيـار صـماة -م ؛ وابن خزيمـة يف صـحيحه يف كتـاب الصـماة 02005)

 -م ]صحيح ابن خزيمـة 0685-0685رقم ) -م 23-4/24) -صماهتا يف املسجد إن مبت اخلرب 

ــــة النيســــابور   ــــن خزيم ــــن إســــحاق ب ــــد ب ــــمه اإلســــمامي  -حمم ــــريو   -املكت  - 0ط -ب

 =-وابن حبان يف كتاب احلظي واإلباحة ؛حتقيق: د.حممد مصطفى األعظمي[  -م0252هـ/0422

اكـي  -م ؛ و5528رقـم ) -م 00/300) -ار عام جيمه عـ  املـيأة مـن لـزوم قعـي بيتأـا اكي األخب=

م، 5522رقـم ) -م 00/304) -األمي للميأة بلزوم قعي بيتأا ألن الك خري هلا عند اهلل جل وعـما 

يف جممـت  ، وقـال اهليثمـي «هـذا حـديث حسـن غييـمه» :واحلديث قال فيـه الرتمـذ  

د إسـناده احلـافظ ابـن كثـري يف تفسـريه ) ،«مقـونرجالـه مو»م: 0/45الزوائد ) م، كـام 4/384وجـوى

 م.054م رقم )0/424صححه الشيخ األلباين يف إرواء الِليل )

رواه الطـرباين يف املعجـم األوسـط يف بـاب مـن : كام رو  احلديث من مسند عبد اهلل بـن عمـي 

م ؛ وقال املنذر  يف 0822قم )ر -م 4/082) -إبياهيم بن أمحد بن عمي الوكيعي  -اسمه إبياهيم 

حتقيق: إبـياهيم  -م 0225هـ/0305 - 0ط  -بريو   -دار الكتمه العلمية -الرتغيمه والرتهيمه 

ــدين  ــال الصــحيح»: م0/030) -ُــم  ال ــه رج ــد «رجال ــت الزوائ ــي يف جمم ــال اهليثم ــذا ق ، وك

 م.3/403)
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قال  ،لذلك لكانوا أُد يشء منعاً  -قبل الدين  -فساد الدنيا واليعية  األمي ما يف الك من

 (2)«(1)مإاا ظأي الزنا يف قيية أان اهلل هبماكأا) : عبد اهلل بن مسعود

                         
حتقيـق: حممـد -الييـا -والتو(يـتدار الصميعي للنرش -العقوبا  م أخيجه ابن أيب الدنيا يف كتاب 0) 

حدمنا داود بن عميو قال:حدمنا سمام بن سليم عن سام  بن قال:م 2رقم )-03ص-خري رمضان 

إاا ظأـي الزنـا واليبـا يف قييـة أان )حيب عـن عبـداليمحن بـن عبـد اهلل بـن مسـعود: عـن أبيـه قـال: 

 :تقييــمه التأــذيمهوبقيــة رجالــه مقا ]انظي إســناده حســن مــن أجــل ســام  بــن حــيب،.وهبماكأام

 .م[433، 022،055،060)

حتقيـق:  -مطبعـة املـدين ـ القـاهية  -اإلمام ابن قيم اجلو(يـة  -الطيق احلكمية يف السياسة الرشعية م 0) 

 .                                                 =بترصفايس ابمحلذف 328 -326ص -حممد مجيل غا(  د.

يف جمتمعنـا الرشـقي أن ه بع  األطباء املستِيبني من أن مـن املشـكما  ما يذكي =ومناهومانعل اأن 

الفتاة عندما تنحدر من أرسة حمافظة جدًا وتكون تيبيتأا األوىل قائمة ع  الكبت اجلنيسـ فإهنـا بعـد 

حمـ  هـياء وافـرتاء ]انظـي  الزوا  ستجد صعوبة يف ممارسة اهتصال اجلنيس الصحيح مـت (وجأـا

 :موقـــت الـــدكتور نجيـــمه ليـــوس، و40ص -يأة الطبيـــة لســـبريو فـــاخور  موســـوعة املـــمـــثمًا: 

http://www.layyous.com لقـد »ردًا ع  هذه الفيية بقولـه:  [، وما أمجل ما قاله سيد قطمه

والدعابـة  واحلـديث الطليـق، واهخـتماط امليسـور، ،ُا  يف وقـت مـن األوقـا  أن النظـية املباحـة

امليحــة بــني اجلنســني، واهطــما  عــ  مواوــت الفتنــة املخبــوءة ُــا  أن كــل هــذا تنفــي  وتــيويح، 

النفسـية، و فيـف مـن حـدة الضـِط  وإطماق لليغبا  احلبيسة، ووقايـة مـن الكبـت، ومـن العقـد

عـ   اجلنيس، وما وراءه من اندفا  غري مأمون. ُـا  هـذا عـ  أمـي بعـ  النظييـا  املاديـة القائمـة

جتييد اإلنسان من خصائصه التي تفيقه من احليوان، واليجـو  بـه إىل القاعـدة احليوانيـة الِارقـة يف 

. رأيت بعيني يف أُد البماد إباحية وتفلتـًا مـن مجيـت القيـود اهجتامعيـة فيويدالطني وبخاصة نظيية 

د  يف البلـدان التـي واألخماقية والدينية واإلنسانية ما يكذهبا وينقضـأا مـن األسـاس. نعـم، ُـاه

http://www.layyous.com/
http://www.layyous.com/
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ـــوق:ةاااادأةااملالبااساالضيقااااااالاا ساامل ا7] ـــد تقــــ ـــدم أن هــــــ ـــذه املــــــــ ماب  ــــــ

ـــالضيق ـــة يمكــ ـــقالع ن أن تســبمهـــــ ـــوامل ،(1)مـــــ ـــيأة املسلمـــــــ ـــة منأيــة عــ ن لــب  ــــ

قاو امعها ااصاوفمناماناأهالاالوامرا اأرمهام:): ، ومما يدل ع  الك قولـه (2)الضيق

                                                          
بكل صـوره وأُـكاله أن هـذا ق ينتـه  لي  فيأا قيد واحد ع  الكشف اجلسد  واهختماط اجلنيس

عار جمنون ه ييتو  وه هيدأ إه ريثام يعـود إىل  بتأذيمه الدوافت اجلنسية وتيويضأا، إنام انتأى إىل س 

 «. الظمأ واهندفا 

 ، وانظـي: 053ص  - دمشق -دار القلم  -ح اخلالد  أمييكا من الداخل بمنظار سيد قطمه، صما]ا

 يوليـوهــ/ 0300 ربيت اآلخي - 050العدد  -جملة البيان  -فاتن سعد الصويلح  -احلياء تا  امليأة 

 [.040ص-م 0222

 .065انظي: صم 0) 

م، املــدخل إىل تنميــة األعــامل 5/003) للبــاجي م، املنتقــى02/055)للرسخيســ املبســوط  انظــي:م 0) 

حممـد بـن  -حسني النيا  والتنبيه ع  بع  البد  والعوائد التي انتحلت وبيان ُناعتأا وقبحأـا بت

م، بييقـة 0/030) -القـاهية  -دار الـرتا   -حممد العبدر  الفار املعيو  بـابن احلـا  املـالكي 

 ُيخ اإلسمام ابن م، جممو  فتاوى0/045) للشوكاين م، نيل األوطار3/056)للخادمي حممودية 

الفتـاوى ، 85ص-، عمـل املـيأة للعـرت 40ص -لبكي أبو (يـد م، حياسة الفضيلة00/056)تيمية 

ـل يف أحكـام ، 605-603ص - الرشعية يف املسائل العرصية مـن فتـاوى علـامء البلـد احلـيام املفصى

فتاوى امليأة املسلمة ألصحاب الفضيلة العلـامء: حممـد بـن  م،442/ 4) -امليأة لعبد الكييم (يدان 

بـن محيـد، عبـدالعزيز بـن بـا(، حممـد العثيمـني،  اهلل بياهيم آل الشيخ، عبد الـيمحن السـعد ، عبـدإ

الييـا   -مكتبة طربيـة  -بن عبد املقصود  مجت وتيتيمه: أأ -عبداهلل اجلربين، صالح الفو(ان 

 -، لباس التقوى والتحـديا  املعـاملة للمـيأة املسـلمة م0/348) -م 0225هـ/0306 - 0ط -
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ونسامعاكمسايمتاعمرياامت,اممايالتاماامةالت,ااسايم اكأذنامباال قاادايرضابوناهباماالواامس,

نارحيهم,اولنارحيهماليوجادامانارؤوسهناكأسو ةاال ختااملمةلة,االايدللنااجلوة,اوالاجيد

ــة (1)(مساا ةاكااذااوكااذا ــن تيمي ــال ُــيخ اإلســمام اب ــه»: ، ق  : قــد فرســ قول

مثل من  فأي كاسية وهي يف احلقيقة عارية، بأن تكتيس ما ه يسرتها، (كمسيمتاعمريمت)

تكتيس الثوب اليقيق الذ  يصف برشهتا، أو الثوب الضـيق الـذ  يبـد  تقـاطيت خلقأـا 

وإنام كسوة امليأة مـا يسـرتها فـما يبـد  جسـمأا وه  ا وساعدها ونحو الك،مثل عجيزهت

 .(2)«واسعاً  حجم أعضائأا لكونه كثيفاً 

، وتلويـث (3): تقدم بأن تلو  البي ة قد يكون سببًا من أسـباب العقـم لوثاال يئة ا8]

ملاامعاالاي اولناأحادك ا اا): البي ـة حمـيم يف الرشـيعة اإلسـمامية، كــام يف قـول النبـي 

                                                          
 - 0ط -ديب  -دار البحـو  للدراسـا  اإلسـمامية وإحيـاء الـرتا   -يادة بن أيوب الكبييسـ د. ع

 . 55ص -م 0220هـ/0300

 -م 4/0682) -باب النساء الكاسيا  العاريا  املائما  املميما  -رواه مسلم يف كتاب اللباس م 0) 

ا اجلبارون واجلنة يـدخلأا باب النار يدخلأ -ويف كتاب اجلنة وصفة نعيمأا وأهلأا  م ؛0008رقم )

 .م من حديث أيب هييية 0008رقم ) -م 3/0020) -الضعفاء 

 - 0ط -القـاهية  -دار أيب حيىـان  -أح النوو  لصحيح مسلم ويمكن مياجعة أح احلديث يف  

 م.2/022م)5/464) -م 0225هـ/0305

 . م00/036جممو  الفتاوى )م0) 

 .058، 030-048انظي: صم 4) 
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قــالوا: ومــا الماعنـان يــا رســول اهلل   قــال: . (ا قااوااالالعواف):  ، وقولــه(1)(الاداة 

، بل تلويث البي ـة مـن الفسـاد املنأـي عنـه يف (2)(الذيايتخىلا اطديقاالومساأوا اظله )

آليا  ، ويف غريها من ا     ﴾(3)﴿ قوله سبحانه وتعاىل:

: الدالة ع  حتييم سائي أنوا  الفساد، وهو أيضًا من الرضر املنأي عنه يف قول النبي 

َراواال) ارَااالرَضَ  . (5)، خاصة إاا كان هذا التلو  منترشًا ع  مساحا  واسعة(4)(رِضَ

: إن بع  العوامل النفسية املسببة للعقم ناجتة عـن عـدم اإليـامن العواملاالوفسية ا9]

ـِيم منـه مـن ق يـؤمن بـاهلل، (6)والقدر الذ  هو ركن من أركان اإليامن بالقضاء ، والـذ  ح 

                         
م ؛ ومسلم يف 046رقم ) -م 0/23) -باب البول يف املاء الدائم  -البخار  يف كتاب الوووء  رواهم 0) 

م ؛ مـن حـديث أيب 080رقـم ) -م 0/045) -باب النأي عن البول يف املاء الياكد -كتاب الطأارة 

 . هييية

رقـم  - م0/006) -بـاب النأـي عـن الـتخيل يف الطـيق والظـمال -رواه مسلم يف كتـاب الطأـارة م 0) 

 .من حديث أيب هييية  م062)

 [.85، 56م سورة األعيا  ، اآليتان ]4) 

 .055م تقدم  يجيه ص3) 

-305، 000-002ص  -املحافظة ع  البي ة لعبـدالكييم السـعيد هذا املووو  تفصيمًا يف: انظي م 5) 

308، 066-050. 

باب بيان اإليامن واإلسمام واإلحسـان  -رواه مسلم يف كتاب اهيامن  كام يف حديث جربيل الشأري:م 6) 

ووجوب اإليـامن بإمبـا  قـدر اهلل سـبحانه وتعـاىل وبيـان الـدليل عـ  التـرب  ممـن ه يـؤمن بالقـدر 

و اؤمنا) :وفيـه ، م من حديث عمي بـن اخلطـاب8رقم ) -م 0/45) -وإغماظ القول يف حقه

 -اإليــامن واإلســمام واإلحســان  بيــان -م ؛ كــام رواه مســلم يف كتــاب اهيــامن  بملقاادرالاا هاورشه

وأصل حديث أيب  م، و ؤمنابملقدراكليف) وفيه: ،م من حديث أيب هييية 02رقم ) -م 0/32)
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، ولو علـم أن مـا أصـابه ق يكـن (1)والذ  يبقى يف ويق وَونْك وليبام أقدم ع  اهنتحار

 ﴿لطابت نفسه وريض وسلم، كام قال جل وعما:  (2)ليخط ه، وما أخطأه ق يكن ليصيبه

                                                          
 باب سؤال جربيل النبي  -رواه البخار  يف كتاب اهيامن  هييية يف البخار  دون اكي القدر:

 -يف كتـاب التفسـري و ؛م 52رقـم ) -م 0/05) -عن اإليامن واإلسـمام واإلحسـان وعلـم السـاعة 

م ؛ وكــذا رواه مســلم كالبخــار  يف 3322رقــم ) -م 3/0524) -بــاب إن اهلل عنــده علــم الســاعة

 .م2رقم ) -م 0/42) -بيان اإليامن واإلسمام واإلحسان  -كتاب اهيامن 

تحـار اهن ُابًا أقدموا ع م 43أن بع  األطباء قام بعمل بع  الدراسا  ع  )إىل  جتدرااإلشمرةم 0) 

تِريا  جذرية يف اخليصـ لـدى وقد أظأي  نتائغ هذه الدراسا  وجود  ألسباب عاطفية ونفسية،

 هؤهء الشباب.

 [.65ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  ]انظي:  

 يف عدد من األحاديث منأا: جمعاهذاااملعوىم 0) 

ع داحتىايؤمنابملقدرال هاورشه,ااالايؤمن): قال: قال رسول اهلل   جابي بن عبد اهلل عن. 0

 .( ايكناليصي يف ايكناليصي يفااههحتىايعل اأنامماأصمبيفا ايكناليخطئيف,اوأنامماألطأحتىايعل اأنامماأصمبيفا ايكناليخطئيف,اوأنامماألطأ

رقـم  -م 3/350) -بـاب مـا جـاء يف اإليـامن بالقـدر خـريه وأه  -رواه الرتمذ  يف كتاب القدر ]        

 -الييا   -عار  مكتبة امل -يف سلسلة األحاديث الصحيحة الشيخ األلباين صححه و م ؛0033)

 [م.0342م رقم )5/566) -م 0220هـ/0300 - 0ط

ااحفاظااهللاحيفظاك,ايامارياال ,): وأنـا غـمام قـال فقـال يل قال أتيت النبي  بن عباس اعن . 0

وااعلا اأناماماألطاأكا ايكاناوااعلا اأناماماألطاأكا ايكانا عادفالىلااهللا االدلامعايعدفاكا االشادة,ااواحفظااهللاجتدهاأممماك,

,اواعل اأنااخلالةقالوااجت عوااعىلاأنايعطوكاشيئم ا اياددااهللاليخطئكليخطئكومماأصمبكا ايكناومماأصمبكا ايكناااليصي ك,ليصي ك,

أواي وعاوااشايئم اأرادااهللاأنايعطيكايفا ايقادروااعاىلاذلاك,اوااعلا اأنااأنايعطيكا ايقدروااعىلاذلك,

ولذاااعتصا تافمعتصا ابامهلل,اافاإذااساألتافمساأيفااهلل,االقل اقداجااباماهواكامةنالىلاياو االقيمماة,

 . (وأنامعاالعناينا ااناالفد امعاالكدب,أواناالورصامعاالصرب,واعل اأ

 من ُعمه اإليامن و هو باب يف الصرب ع  املصائمه و عـام تنـز  نيُعمه اهيامن يف السبعالبيأقي يف رواه ]        

 -فصـل يف اكـي مـا يف األوجـا  و األمـيا  و املصـيبا  مـن الكفـارا  -إليه النف  مـن لـذة و ُـأوة 
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           ﴾(1) ــن مســعود ــال اب هــو ): ، ق

فـإاا علـم املـؤمن الـك ارتاحـت »، (2) مالذ  إاا أصابته مصيبة ريض وعي  أهنا مـن اهلل

فما يعيش كام يعيش أول ك املناكيد الذين حيموا نور اإليـامن ، نفسه واطمأنت إىل قدر اهلل

وييتعبون من كل ما يقلل من متاعأم ، فرتاهم يتلوعون ألقل نقص يصيبأم، يقنيوبيد ال

فـإن حالــت الظـيو  دون حتقيـق مـا يييــدون ارتكبـوا تلـك احلامقــة  ،الـدنيو  الـيخيص

                                                          
أحاديـث عبـد اهلل بـن عبـاس  -عجم الكبري يف باب العني والطرباين يف امل م ؛02220رقم ) -م 5/024)

اكـي  يف كتـاب معيفـة الصـحابة واحلـاكم يف املسـتدر   م ؛00034رقم ) -م 00/040) - 

بن حممد العجلـوين يف كشـف  م ؛ وحسنه إسامعيل6423رقم ) -م 4/603) - عبد اهلل بن عباس 

-مؤسسـة اليسـالة  -فاء ومزيل اإللباس عـام اُـتأي مـن األحاديـث عـ  ألسـنة النـاس اخلفاء كشف اخل

 [.م0/466) -حتقيق: أمحد القماا  -3ط-م0285هـ/0325-بريو 

 [.00م سورة التِابن، اآلية ]0) 

م عـن علقمـة 3/0864) - باب تفسري سـورة التِـابن -علقه البخار  جمزومًا به يف كتاب التفسري م 0) 

)هـو اليجـل  وقد جـاء مسـندًا مـن قـول علقمـة موقوفـًا عليـه بلفـظ: ،اهلل بن مسعود عن عبد 

تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهلل فريد ويسلىمم: أخيجـه البيأقـي يف السـنن الكـربى يف كتـاب 

رقـم  -م 3/66) -باب اليغبة يف أن يتعزى بـام أمـي اهلل تعـاىل بـه مـن الصـرب واهسـرتجا  -اجلنائز 

م ؛ ويف ُعمه اإليامن يف السبعني من ُعمه اإليامن و هو باب يف الصرب ع  املصـائمه و عـام 6205)

فصــل يف اكــي مــا يف األوجــا  و األمــيا  و املصــيبا  مــن  -تنــز  إليــه الــنف  مــن لــذة و ُــأوة 

جامت البيان يف تأويل  حممد بن جييي الطرب  يف تفسريهوم ؛ 2256رقم ) -م 5/026) -الكفارا 

 . م00/005) -م 0220هـ/0300 -0ط -لبنان  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -يآنآ  الق

 .م3/434م، تِليق التعليق )8/650)هبن حجي وانظي: فتح البار   
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   ﴿ :وصــدق اهلل تعــاىل حيــث يقــول، (1)«قــدموا عــ  اهنتحــارأالكــربى و

        ﴾(2). 

من رمحة اهلل تعاىل بعباده أنه سبحانه ق يرتكأم مهمًا بدون هداية، بل وأخريًا: فإن 

إرسال اليسل من أعظم نعم اهلل ع  عباده، يقول وأرسل هلم اليسل مبرشين ومنذرين، 

عظم نعم اهلل ع  خلقه، وخصوصًا وإرسال اليسل من أ»:  (3)احلنفيابن أيب العز 

 ﴿: كام قال تعاىل، حممد                   

             

﴾وقال تعاىل (4)ا: ﴿    ﴾(1)»(2) 

                         
 .بترصفابمحلذف م080-0/080) -التلقيح الصناعي للبار م 0) 

 [.003م سورة طه، اآلية ]0) 

ر الـدين أبـو احلسـن، األارعـي األصـل، الدمشـقي،  هو: عيل بن عـيل بـن حممـد بـن أيب العـز، صـدم 4) 

هــم،  540مـم بدمشـق. ولـد سـنة ) مـم بالـديار املرصـية، احلنفي. فقيه. كان قايض القضاة بدمشق،

 .هـم. من تصانيفه: )أح الطحاويةم، )التنبيه ع  مشكما  اهلدايةم 520وتويف سنة )

مطبعـة  -أمحد بن عـيل بـن حجـي العسـقماين  -لثامنة الدرر الكامنة يف أعيان املائة ا]انظي تيمجته يف:  

م تيمجـة 3/024) -م 0250هـ/0420 - 0ط -اهلند  -حيدر أباد  -جمل  دائية املعار  العثامنية 

ُــم  الــدين حممــد بــن عبــداليمحن  -م، وجيــز الكــمام يف الــذيل عــ  دول اإلســمام 088رقــم )

حتقيـق: د. بشـار عـواد معـيو ، د. أمحـد  - 0ط -لبنـان  -بريو   -مؤسسة اليسالة  -السخاو  

ــذهمه 025ص -م 0225هـــ/0306 - 0ط -اخلطيمــي، عصــام فــارس احليســتاين  ، ُــذرا  ال

 م[.3/404، األعمام )لكويفاسامهاحم دابناعيلم: 6/406)

 .[063، اآلية ]سورة آل عميانم 3) 
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ــة النــاس، وإرُــادهم إل ــه فــاهلل عــز وجــل أرســل اليســل هلداي ــه وأعــه،  وي إىل دين

فإنـه ه »: يقول ابن القيم  وتعليمأم ما فيه صماح هلم وخري هلم يف الدنيا واآلخية،

ىل السعادة والفماح ه يف الدنيا وه يف اآلخية إه ع  أيد  اليسـل، وه سـبيل إىل سبيل إ

لبتـة إه عـ  أمعيفة الطيـمه واخلبيـث عـ  التفصـيل إه مـن جأـتأم، وه ينـال رد اهلل 

 أيدهيم.

فأـم امليـزان  فالطيمه من األعامل واألقوال واألخماق لي  إه هدهيم ومـا جـاءوا بـه،

أقــواهلم وأعامهلــم وأخماقأــم تــو(ن األقــوال واألخــماق واألعــامل،  الــياجح الــذ  عــ 

 وبمتابعتأم يتميز أهل اهلدى من أهل الضمال.

فالرضورة إليأم أعظم مـن رضورة البـدن إىل روحـه، والعـني إىل نورهـا، والـيوح إىل 

 وت فرضورة العبد وحاجته إىل اليسل فوقأا بكثري.يِ حياهتا، فأ  رضورة وحاجة ف  

بمن إاا غاب عنك هديه وما جاء به طيفة عني فسد قلبك، وصار كـاحلو   وما ظنك

 فحال العبد عند مفارقة قلبه ملا جاء به اليسل كأذه احلال، إاا فارق املاء وووت يف املقماة،

 بل أعظم، ولكن ه حي  هبذا إه قلمه حي، و ما جليح بميت إيمام.

فيجمه ع  كل من نصح  ، النبيوإاا كانت سعادة العبد يف الدارين معلقة هبد  

أن يعـي  مــن هديــه وســريته وُـأنه مــا خيــي  بــه عــن  نفسـه، وأحــمه نجاهتــا وســعادهتا،

                                                          
 [.025، اآلية ]سورة األنبياءم 0) 

 - 2ط -بـريو   -املكتـمه اإلسـمامي  -يل بن أيب العز احلنفي عيل بن ع -أح العقيدة الطحاوية م 0) 

 م.0/058) -حتقيق: حممد نامل الدين األلباين  -م 0288هـ/0328
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والنـاس يف هـذا بـني مسـتقل،  اجلاهلني به، ويـدخل بـه يف عـداد أتباعـه وُـيعته وحزبـه،

 .(1)«وحميوم، والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء، واهلل او الفضل العظيم ومستكثي،

وقـد ، حاجة الناس إىل الرشيعة رضورية فوق حاجتأم إىل كـل يشءا نعلم أن ومن هن

مقارنـة بـني حاجـة النـاس إىل  مالسـعادة ارمفتـاح د)يف كتابه  ابن القيم اإلمام عقد 

علم الطمه وحاجتأم إىل علم الرشيعة، فبنيَّ فيأا أن حاجة الناس إىل الرشيعة أعظـم مـن 

احلاجـة إىل وبـنيى أن الناس إليـه لصـماح أبـداهنم،  حاجتأم إىل علم الطمه مت ُدة حاجة

بـل إىل الطعـام والرشـاب  احلاجـةاليسل، وعلومأم علـيأم الصـماة والسـمام، أكثـي مـن 

ر يف عدم التنف  والطعام والرشاب مو  البـدن غاية ما يقدى »والنََف ، ومما قاله يف الك: 

الـيوح والقلـمه مجلـة وهـما  وأما ما يقدر عند عدم الرشـيعة ففسـاد  وتعطل اليوح عنه،

 وُتان بني هذا وهما  البدن باملو . األبدان،

 والقيام به،، فلي  الناس قط إىل يشء أحو  منأم إىل معيفة ما جاء به اليسول 

ولـي  للعـاق صـماح  وجأاد من خي  عنه حتى ييجت إليـه، والصرب عليه، والدعوة إليه،

السعادة والفو( األكـرب إه بـالعبور عـ  هـذا  وه سبيل إىل الوصول إىل لبتة،أ بدون الك

 . (2)«اجلرس

ُـيخ اإلسـمام وه أجد ما أختم به هذه املسألة اجلليلة أفضل من القاعدة التي اكيهـا 

وبيـان أن السـعادة  ،قاعدة نافعة يف وجـوب اهعتصـام باليسـالة»بقوله:  ابن تيمية 

                         
مؤسسة اليسالة  -حممد بن أيب بكي ُم  الديـن ابن قيـم الـجو(ية  -(اد املعاد يف هد  خري العباد م 0) 

 -األرنـؤوط وعبـد القـادر األرنـؤوط حتقيق: ُـعيمه  -م 0286هـ / 0325 - 03ط  -بريو   -

 م.0/62-52)

حممــد بــن أيب بكــي ُــم  الديـــن ابــن قيـــم  -مفتــاح دار الســعادة ومنشــور وهيــة العلــم واإلرادة م 0)

 م.0/0) -بريو   -دار الكتمه العلمية  -الـجو(ية 
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ــه،وأن الضــمال والشــقاء يف، واهلــدى يف متابعــة اليســول  وأن كــل خــري يف    الفت

وأن كـل أ يف العـاق  ـتص  إما عام وإمـا خـاص فمنشـؤه مـن جأـة اليسـول، الوجود:

وأن سعادة العباد يف معاُـأم ومعـادهم  بالعبد فسببه  الفة اليسول أو اجلأل بام جاء به،

 باتبا  اليسالة.

 تأم إىل كل يشء.وحاجتأم إليأا فوق حاج واليسالة رضورية للعباد ه بد هلم منأا،

فأ  صماح للعاق إاا عدم اليوح واحلياة والنور    واليسالة روح العاق ونوره وحياته،

 .(2()1) «... الخوالدنيا مظلمة ملعونة إه ما طلعت عليه ُم  اليسالة

                         
 م.02/24)م جممو  الفتاوى 0) 

نقوه  الدينية واهجتامعية مـن منظـور إسـمامي املانظي:  حاجة البرشية إىل اليسل حول لالستزادةم 0) 

كليـة  -بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الثقافة اإلسـمامية  -بن عيل بن حممد ُاهني  سلطان -

 .642-604ص -هـ 0303 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية  -الرشيعة 
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 أربعة مطالمه:توط ة ووفيه  

ة، وعـاَلغ َسـرَ اَم وامل   ة  َلـاوَ زَ غ ِعمَاجـًا: وهـو امل  الِ َعـاَلَغ ي  مصدر الفعل عَ  ال ا االلغة:العِا

عاجَلًَة و ِعمَاجًا: عَ  امل داو  سواء عاَلَغ َجيحيًا َأو َعلـيمًا  هو: وامل عالِغ  ، اه  اوَ دَ وَ  اه  انَ املييَ  م 

ة.  َأو دابَّ
(1)  

  .(2)للعما  عن املعنى اللِو  -رمحأم اهلل  -وه خيي  استعامل الفقأاء 

 أما عند األطباء فقد عي   العما  بعدد من التعييفا  منأا:

  .(3)تعاطي الدواء بقصد معاجلة املي ، أو الوقاية منه[ 0]

رد اجلسم إىل املجيى الطبيعي باملوافق من األدوية املضادة العماجيـة طبيعيـة كانـت أم [ 0]

صول العلميـة، أو عـ  األقـل  فيـف آهم املـي  أو احلـد صناعية، والك وفق القواعد واأل

 .(4)منأا، ع  أن يتم الك حتت متابعة طبيمه أو بناء ع  مشورته بعد فحص وتشخيص

                         
 لمـادة )   -،  تـار الصـحاح  م لمـادة )   - تا  العيوس،  م لمادة )   -لسان العيب م انظي: 0)

ــاب  -القــاموس املحــيط   م، ــادة )   -فصــل العــني -اجلــيمب ــادة )   -العــني   م، لم  -  م لم

 .م0/008)

م، الفواكـه 5/060م، املنتقـى للبـاجي )0/505م، جممـت األهنـي )6/44م انظي مثمًا: تبيني احلقـائق )0)

م، 4/423م، اإلنصـا  )5/002ملحتـا  )م، مِنـي ا8/485م، حتفـة املحتـا  )0/448الدواين )

 م.6/408مطالمه أويل النأى )

 .024ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان  م انظي:4)

 - 0ط -اإلسـكندرية  -مؤسسة الثقافة اجلامعية  -د. حممود حممد الزيني  -م انظي: التلقيح الصناعي 3)

 .42ص-م 0226هـ/0305
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جمموعــة األعــامل التــي يتخــذها الطبيــمه، للتخفيــف عــن املــيي ، وحلاميتــه مــن [ 4]

 .(1)املي 

ممايقو ابيفاالط يابابعادا»  بأنه: ومن خمال التعييفا  السابقة يمكننا أن نعي   العما

 . « شخيصااملدضامنالجداعاتايقصداهبمامداواةااملديااأواالتخفياامناحملتيفااملدضية

ـــداو ـــــواألصـــل ه ـــم عـــ  ــــــ، وق(2)و جـــوا( العـــما  والت ـــت أهـــل العل د أمج

                         
مكتبـة  -قي  بن حممـد آل الشـيخ مبـار   -لطبية يف الرشيعة اإلسمامية التداو  واملسؤولية ام انظي: 0)

 .56ص - م0220هـ/0300 - 0ط -دمشق  -الفارايب 

يف حكمـه: فـذهمه  -رمحأـم اهلل تعـاىل  -اختلـف الفقأـاء قـد و ،التداويامرشوعامناحيا ااجل لاةم 0)

وابـن عقيـل أبـو يعـ  والقـايض ة والكاساين من احلنفيـواهمه الشافعية إباحته، احلنفية واملالكية إىل 

وحمل اهستحباب عند الشافعية عند عدم القطت  من احلنابلة إىل استحبابه،وابن القيم وابن اجلو(  

وجمه، كام أن تي  التداو  أفضل عند الشافعية ملن بإفادته ، أما لو قطت بإفادته كعصمه حمل الفصد 

وإليـه اهـمه بعـ  احلنفيـة وبعـ   -هم رمجأـوهـو قـول و -احلنابلـة  قو  توكله، واملـذهمه عنـد

واهـمه بعـ   ألنـه أقـيب إىل التوكـل،؛ تـي  التـداو  أفضـل التداو  مبـاح مـت كـون أن املالكية 

التحقياق:اأناو»: الشافعية وبع  احلنابلة إىل القول بالوجوب، قال ُيخ اإلسمام ابن تيميـة 

ماهاوامساتحباوقادايكاوناموايفاماماهاواوموايفاماا;مويفامماهواحمد اومويفامماهوامكدوهاومويفامماهوام محا

، وجـاء يف  «واجباوهو:اممايعل اأنيفاحيصلابيفابقمعاالوفساالابغ هاكاماجيباأكلاامليتةاعوداالرضورة

م او القعــدة 00-5املنعقــدة يف جــدة يف املــدة مــن )الســابعة قــيار جممــت الفقــه اإلســمامي يف دورتــه 

ا,األصلا احك االتداوياأنيفامرشوع» م:5/5/62) يقمبم 0220 مايوم 03-2هـ املوافق )0300

حفظاالوفس(االاذياهاواأحادا)والسوةاالقوليةاوالع لية,اوملمافييفامنااملماوردا اشأنيفا االقدآناالكدي 

اوختتلااأحكم االتداويابملتالفااألحوايفاواألشخمص:.املقمصداالكليةامناالترشيع

أواكامناا,نفسايفاأواأحاداأعضامةيفاأواعجازهافيكوناواج  ماعىلاالشخصالذااكمنا دكيفايفِضالىلا لااا-ااااا

 =اااااااااااااااااااااااااا.كمألمداضااملعديةا,املدضايوتقلارضرهالىلاري ه
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 ومن األدلة الدالة ع  الك ما ييل:  ،(1)مرشوعيته

                                                          
مالذااكمنا دكيفايؤديالىلاضعااال دناوالايرت باعلييفامماس قا ااحلملةااألوىلا-=ا ا.اويكونامودوب 

مالذاا ايودر ا ااحلملتفاالسمبقتفا- ا.ويكونام مح 

مالذااكمنابفعلاخيمفامويفاحدوثامضمعفمتاأشدامناالعلةااملدادال التهمويكوا-   .«نامكدوه 

ـ  -انظي: أح السري الكبري ]  ْخيِسى َ الرشـكة  -ُم  األئمة أبو بكي حممد بن أمحد بن أيب سـأل الرسَّ

م، اهلدايـة مـت 6/40م، تبيني احلقـائق )5/005م، بدائت الصنائت )0/005) -الرشقية لإلعمانا  

ــة  ،م6/448م)3/422م، رد املحتــار )0/505جممــت األهنــي )م، 02/66عنايــة )ال الفتــاوى اهلندي

ـــيايف )5/453) ـــدواين )3/085م، الفـــيوق للق ـــن احلـــا  م، 0/442م، الفواكـــه ال املـــدخل هب

 -لبنــان  -بــريو   -دار الفكــي  - أبــو احلســن عــيل املــالكي -كفايــة الطالــمه اليبــاين م، 3/005)

أبــو حامــد  - إحيــاء علــوم الـدينم، 5/28املجمــو  للنـوو  ) م،0/322) -م  0223هــ/0303

م، حتفة 0/025أسنى املطالمه )م، 020-3/086) - بريو  -دار املعيفة  - حممد بن حممد الِزايل

أح  م،0/56م، كشا  القنا  )0/364م، اإلنصا  )0/35م، مِني املحتا  )4/080املحتا  )

، (اد املعـــاد م03/062)م 08/00) ابـــن تيميـــة وىجممـــو  فتـــا م،0/432) منتأـــى اإلرادا 

جملة جممت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن ، م008 -00/006م، املوسوعة الفقأية الكويتية )3/60)

 م.[4/540ة السابعة )الدور -منظمة املؤمتي اإلسمامي 

املمأـدا  لبيـان ابن رُد اجلد يف املقدما   ع  هذا غري واحدٍ ٍ من أهل العلم منأم: حكىالمجمعه م 0)

مــا اقتضــته رســوم املدونــة مــن األحكــام الرشــعيا  والتحصــيما  املحكــام  ألمأــا  مســائلأا 

د.  :حتقيــق -م 0288هـــ/0328 - 0ط -لبنــان  -بــريو   -دار الِــيب اإلســمامي  -املشــكما  

ة دار املعيف -، وموفق الدين البِداد  يف كتابه الطمه من الكتاب والسنة  م4/366) -حممد حجي 

، 052ص - حتقيق: د.عبد املعطـي أمـني قلعجـي -م 0286هـ/0326 - 0ط -لبنان  -بريو   -

دار القلـم  -والذهبي يف الطمه النبو  )هبامش تسأيل املنافت يف الطمه واحلكمة إلبـياهيم األ(رقم 

 -، وُـم  الـدين ابـن طولـون يف املنأـل الـيو  يف الطـمه النبـو  002ص  - لبنـان -بـريو   -

 .486ص  -حتقيق: عزيز بيك  -م 0285هـ/0325 - 0ط -اهلند -حيدر أباد  -لعزيزية املطبعة ا

إكـامل املعلـم بفوائـد ]انظي: غماة الصوفية القول بتحييم التداو  بع  عن  بعااالعلامعوقدانقلا 

 =املنصورة –دار الوفاء للطباعة والنرش والتو(يت  -عيا  بن موسى بن عيا  اليحصبي  -مسلم 
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  .(1)(لالاأنزيفاليفاشفمع ااع امماأنزيفااهللادا): قول رسول اهلل [ 0]

  .(2)(فإذااأصيبادواعاالداعاَبَدَأابإذنااهللاعزاوجلاداعادواع,الكّلا): قوله [ 0]

فإنااهللاس حمنيفا ايضعاداعالالاوضعامعيفاشفمعالالالا داووااع مدااهللا): قوله [ 4]

  .(3)(َد َاادَا

                                                          
م، أح صــحيح 5/002) -د. حييــى إســامعيل  :حتقيــق -م 0288هـــ/0302 - 0ط -مرصــ -=

بـدر الـدين حممـود بـن أمحـد  -عمـدة القـار  أح صـحيح البخـار  م، 5/350مسلم للنـوو  )

حتفة األحوا  برشح جـامت الرتمـذ  ، م00/042) -لبنان  -بريو  -دار إحياء الرتا   -العيني 

 - 0ط -لبنـان  -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -ملباركفور  حممد عبد اليمحن بن عبد اليحيم ا -

ي ع  اإلمجا   ولكّناهذام[، 6/052) -م 0222هـ/0302 ألن هذا القـول والك ؛ املتقدم ه يعكى

/  5يف التمأيـد ) وهلـذا يقـول ابـن عبـد الـرب  ،بل األدلـة تقتيضـ خمافـه ،ساقط ه دليل عليه

واالساتعمذة,اومواعاماناالتاداوياواملعمجلاة,اونحاواذلاكامماماف نا ع اأنيفاالامعواىاللدقاىا»م: 058

 .«يلت سابيفاالعمفيةامنااهلل,افقدالد امناعدفااملسل ف,اولملااطديقه 

ــاب الطــمه م 0) ــه ُــفاء -رواه البخــار  يف كت ــزل ل ــزل اهلل داء إه أن ــاب مــا أن رقــم  -م 5/0050) -ب

 .م ؛ من حديث أيب هييية 5453)

ــاب م 0) ــداو  -الطــمه رواه مســلم يف كت ــاب لكــل داء دواء واســتحباب الت ــم  -م 3/0502) - ب رق

 . م ؛ من حديث جابي بن عبد اهلل0023)

الرتمـذ  يف كتـاب وم ؛ 4855رقـم ) -م 3/4) - باب يف اليجل يتداوى -رواه أبو داود يف كتاب الطمه م 4)

ابـن ؛ و م0248م )رقـ -م 3/484) - باب ما جاء يف الدواء واحلث عليـه - الطمه عن رسول اهلل 

م واللفـظ 4346رقـم ) -م 0/0045) - باب مـا أنـزل اهلل داء إه أنـزل لـه ُـفاء -ماجه يف كتاب الطمه 

، «هـذا حـديث حسـن صـحيح» واحلديث حسنه الرتمذ  فقال: ، ؛ من حديث أسامة بن أيك له

م يف م، واحلــاك6263، 6260رقــم ) -م 308، 04/306) -كــام صــححه ابــن حبــان يف كتــاب الطــمه 

، 5342رقـــم ) -م 330، 3/002) -م، ويف كتـــاب الطـــمه306رقـــم ) -م 0/022) -كتـــاب العلـــم 

 -م 0222هــ/ 0302 - 0ط -مكـة املكيمـة  -مكتبـة النأضـة احلديثـة  -م، والضياء يف املختـارة 8026

 م.5/22م، والنوو  يف املجمو  )3/062) -حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل الدهش 
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ــه [ 3] َفَتااَداَوْوااَوالااواع,وجعاالالكاالاداعادالنااهللاأناازيفاالااداعاوالاادواع,): قول

 .(1)(َ َداَوْواابحدا 

َقــًى  ،ورقـى نسـرتقي هبـا أرأيـت أدويـة نتـداوى هبـا،):  سـ ل رسـول اهلل[ 5] وت 

  .(2) (هيامناقدرااهلل) قال: م  هل تيد من قدر اهلل ُي اً  َنتَِّقيَأا،

م َامناكلاداعالالاا ااحل ةاالسوداعاشفمعاالنا): قوله [ 6]   .(4)(3)مالس 

 .(5)مم كواه عليه فقطت منه عيقاً  إىل أيب بن كعمه طبيباً   بعث رسول اهلل[ 5]

                         
م ؛ مـن حـديث 4853رقـم ) -م 3/5) -باب يف األدوية املكيوهـة -د يف كتاب الطمه رواه أبو داوم 0)

 -مكة  -حياء دار  -حتفة املحتا  إىل أدلة املنأا  واحلديث صححه ابن امللقن يف  ، أيب الدرداء

 م.0/2) -حتقيق: عبد اهلل اللحياين  -م 0286هـ/  0326 - 0ط

م 3/422) -باب ما جـاء يف اليقـي واألدويـة - اهلل رواه الرتمذ  يف كتاب الطمه عن رسول م 0)

 -بـاب مــا جــاء ه تـيد اليقــى وه الــدواء مـن قــدر اهلل ُــي اً  -يف كتــاب القــدر و م ؛0265رقـم ) -

 - باب ما أنزل اهلل داء إه أنزل له ُـفاء -ابن ماجه يف كتاب الطمه و م ؛0038رقم ) -م 3/354)

، وقـال الشـوكاين يف «هذا حـديث حسـن صـحيح» : وقال الرتمذ م ؛4345رقم ) -م 0/0045)

ـــار  ـــى األخب ـــار أح منتق ـــل األوط ـــديث  -ني ـــاهية  -دار احل ــــ/0304-0ط-الق  -م 0224ه

 «.وهو كام قال»م: 8/042)

 .والسام املو : -وهو من رواة احلديث  -الزهي   قال ابن ُأابم 4)

مسـلم يف و م ؛5463رقـم ) -م 5/0053) - بـاب احلبـة السـوداء -رواه البخار  يف كتاب الطمه م 3)

من حديث أيب هييية  م ؛0005رقم ) -م 3/0545) - باب التداو  باحلبة السوداء -كتاب الطمه 

 م ؛5464رقـم ) -م 5/0054) - بـاب احلبـة السـوداء -البخار  يف كتاب الطـمه ، كام رواه 

 .من حديث عائشة 

ــمه م 5) ــاب الط ــلم يف كت ــ -رواه مس ــل داء دواء واس ــاب لك ــداو ب ــم  -م 3/0542) -تحباب الت رق

 .من حديث جابي بن عبد اهلل  م ؛0025)
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الكناهلاالعق امدضاحتىاي كنا ط يقاالوصوصاالسمبقةاعلييف؟ا

 ولإلجابة ع  هذا السؤال نحتا  إىل أن نعي  أوهً ما هو املي   والك كام ييل:

قماملدضالغة ا1] : هو السُّ
، (2)ان عـن حـد الصـحة، وهو كل يشء خـي  بـه اإلنسـ(1)

 ، ومن تعييفا  أهل اللِة للمي :(3)وأصل املي  النقصان

 . (4)اخليو  عن اهعتدال اخلاص باإلنسان)أم 

  .(5)حالة خارجة عن الطبت وارة بالفعل)بم 

 .(6)إظمام الطبيعة واوطياهبا بعد صفائأا واعتداهلا)جـم 

اموهم:اوعّدفاعلامعاالرشيعةااملدضابعددامناالتعديفمت ا2]

  .(7)ما يعي  للبدن فيخيجه عن اهعتدال اخلاص)أم 

  .(8)وعف يف القوى يرتتمه عليه خلل يف األفعال)بم 

  .(9)عي  موجمه خليو  البدن احليواين عن اهعتدال الطبيعي )جـم

                         
 مادة )م ر  م. -مادة )م ر  م،  تار الصحاح  -م انظي: لسان العيب 0)

 مادة )م ر  م. -بن فارس م انظي: مقايي  اللِة ه0)

 مادة )م ر  م. -م انظي: لسان العيب 4)

 .366ص -اغمه األصفأاين ليلاملفيدا  يف غييمه القيآن  م انظي:3)

 مادة )م ر  م. -املنري  املصباحم انظي: 5)

 مادة )م ر  م. -م انظي: القاموس املحيط 6)

 - 0لبنــان ط - بــريو  - دار الكتــاب العــييب -عــيل بــن حممــد اجليجــاين  - التعييفــا م انظــي: 5)

   .068ص - حتقيق: إبياهيم األبيار  -م 0285هـ/0325

 .632 ص- لمناو ل   مأام  التعاريفالتوقيف ع م انظي:8)

 م.0/342املنري ) أح الكوكمه م انظي:2)
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تكــون بســببأا األفعــال الطبيعيــة والنفســانية  حالــة غــري طبيعيــة يف بــدن اإلنســان،)دم 

  .(1)يمةواحليوانية غري سل

 . (2)خيو  البدن عن اهعتدال واهعتياد إىل اهعوجا  والشذوا)هـم 

 . (3)حالة للبدن يزول هبا اعتدال الطبيعة)وم 

  .(4)انحيا  الصحة عن حد اهعتدال آلفة)(م 

: حالــة أو ملكــة تصــدر هبــا األفعــال عــن وعااّدفااألط اامعااملتقاادمونااملاادضابأناايف ا3]

  .(5)املووو  هلا غري سليمة

اأممااألط معااملعمرصونافيعدفونااملدضابتعمرياامتعددةاموهم: ا4]

 .(6)علة حتد  ع  إمي تِريا  يف كيان أجأزة اجلسم أو وظائفأا)أم 

خيو  اجلسم عن حالة اهعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفأا املعتادة، )بم 

  .(7)والنفسية بصورة طبيعيةمما يعوق اإلنسان عن ممارسة أنشطته اجلسدية والعقلية 

لاادو ااجلساا اعاانااعتدالاايفا)ومــن خــمال مــا تقــدم يمكننــا أن نقــول أن املــي  هــو 

، وهذا ينطبق إىل حد كبري ع  العقم باعتبار أن القدرة ع  اإلنجاب هـي احلالـة مالط يعي

                         
 م.0/086) -ن أمري احلا  هالتقييي والتحبري م انظي: 0)

 .م5/006) -لقيطبي اجلامت ألحكام القيآن ل م،0/562) -العييب م انظي: أحكام القيآن هبن 0)

 .م0/384) -لعيل حيدر  أح املجلةم انظي: 4)

 م.0/0568ي )ه جاملوسوعة الفقأية امليرسة لقلع انظي:م 3)

 -حممد عيل التأانو   -موسوعة كشا  اصطماحا  الفنون والعلوم م وهذا تعييف ابن سينا. انظي: 5)

 .م0/0264) -م 0226هـ/0305 - 0ط -مكتبة لبنان ناأون 

 .46ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية  م انظي:6)

 .835ص -عة الطبية الفقأية ألمحد كنعان املوسو م انظي:5)
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ه أن السوية لإلنسان، أوف إىل هذا أن العقم وإن ق يسبمه رضرًا ماديًا ظاهيًا يف اجلسم إ

ه النفسية واهجتامعية تفوق كثريًا من األميا  العضوية مضارى
؛ ومن َممى فإن كثريًا من  (1)

 .(2)الباحثني املعاملين ق يرتددوا يف اعتبار العقم ميواً 

، وعلـل الـك (3)وقد رأى أحد الباحثني أن الفقأاء املتقدمني ق يعتـربوا العقـم ميوـًا 

، لكـنى هـذا الـيأ  مبنـي عـ  مقدمـة (4)بـًا لفسـخ النكـاحبعدم اعتبارهم العقم سببًا موج

 خاط ة وهي أن أ  مي  يعد سببًا موجبًا لفسخ عقد النكاح، واألمي قطعًا لي  كذلك.

حالـة غـري  أن العقم ه يمكن عده ميوًا بـإطماق، ولكنـه -واهلل أعلم  -والذ  يبدو 

تكـون أحيانـًا حمـ   وقـد ،- وهذا هو الِالمه -سوية قد تكون ناجتة عن أسباب ميوية 

ومـن »، يقـول أحـد األطبـاء:    ﴾(6)﴿كـام قـال تعـاىل:  (5)قضاء وقـدر

                         
األحكـام الرشـعية والقانونيـة للتـدخل يف ، 006ص -أعطني طفما بأ  ممـن لسـمري عبـاس م انظي: 0)

 - م0220هـــ/0304 - 0ط -د/ السـيد حممــود عبــد الـيحيم مأــيان  -عوامـل الورامــة والتكــامي 

 .368ص

األنسـاب ، 08ص -ائية والعقـم ألمحـد اجلـابي  اجلديد يف الفتاوى الرشعية لألمـيا  النسـ م انظي:0)

، 50ص -م 0285هــ/0328 - 0ط -دمشق  -دار القلم  -عبد احلميد حممود طأام(  -واألوهد 

األحكام الرشـعية والقانونيـة للتـدخل يف عوامـل الورامـة ، 04ص -التلقيح الصناعي ألمحد لطفي 

جملـة ، 405ص -مد عيل البـار وصـاحبهالطبيمه أدبه وفقأه ملح، 368ص -والتكامي للسيد مأيان 

 .م326، 0/320) - الثالثةالدورة  -جممت الفقه اإلسمامي 

 .2ص -حكم العقم يف اإلسمام لعبد العزيز اخلياط  م انظي:4)

 .025م انظي ما تقدم ص3)

 .60، 60ص -الطمه يف ووء اإليامنم انظي قييبًا من هذا املعنى عند الشيخ حممد املختار السمامي يف 5)

 .[52، اآلية ]سورة الشورىم 6)
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اجلديي باملماحظة أنه يف حياتنا العملية ودراستنا الطبية يف علم الذكورة والعقـم، نجـد أنـه 

  إنجاب ع  اإلطـماق، باليغم من سمامة كلى من الزوجني من الناحية اإلنجابية ه حيد

والك ع  اليغم من سمامة األعضاء التناسلية عنـد كـلى مـن الـزوجني حسـمه املقـايي  

؛ إا إن أغلـمه  ، لكنى هذا ه يمنت من القـول بمرشـوعية عـما  العقـم(1)«العلمية احلديثة

، (2)م%05-02)أسبابه ميوية، أما حاه  العقم التي ه يعلم األطباء أسباهبا فنسـبتأا قليلـة 

يقتيضـ القـول بمرشـوعية عـما   (3) مالعربةابملغملاباوالوامدراالاحكا الايف)فإعامل قاعدة 

 العقم كسائي األميا .

ـــــما  األســـــباب  ـــــن ع ـــــو حـــــديث ع ـــــم ه ـــــما  العق ـــــن ع إان احلـــــديث ع

ـــــي املَيوـــــية ـــــم،  أد  الت ـــــة إىل العق ـــــدم اكـــــي األســـــباب املؤدي ـــــد تق ـــــه، وق إلي

، (4)  العقــم إه بعــد فحــص املــيي يمكــن البــدء بعــما هو،ومتنوعــة كثــرية وأهنــا

                         
 .022ص -عقم اليجال لعبد اخلالق يون  م 0)

 .005م انظي ما تقدم ص0)

و(ارة األوقا  والشؤون اإلسمامية  -بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش  -املنثور يف القواعد  م انظي:4)

قيـق: د. تيسـري حت -م 0285هــ/0325 - 0ط -الكويت  -طباعة أكة دار الكويت للصحافة  -

م. وانظي تفاصيل مأمة تتعلق 30م املادة )0/52م وأح املجلة لعيل حيدر )4/036) -فائق أمحد 

مســلم بــن حممــد  -التقــدييا  الرشــعية وأميهــا يف التقعيــد األصــويل والفقأــي هبــذه القاعــدة يف: 

معـة اإلمـام جا -كليـة الرشـيعة  -بحث مقدم لنيـل درجـة الـدكتوراه يف أصـول الفقـه  -الدورس  

 .335-330ص - هـ0306 -بن سعود اإلسمامية  حممد

ا، ومماحظة العماما  التي قد تظأي عـ   الفحصاالط يم 3) هو: قيام الطبيمه بالنظي إىل امليي  ظاهييى

 جسمه، والك للتحقق من وجود ظواهي معينة تساعد ع  تشخيص املي .

 =                                                                                       والفحص الطبي يتم ع  ميحلتني:                  
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 أد  إىل إصابته بالعقم. التي األسباب (1)وتشخيص

ويمكن تلخيص ما يقوم به الطبيمه املعالغ للعقم يف ميحلة الفحص والتشخيص فيام 

 :(2)ييل

                                                          
: وهي امليحلة التي يقوم فيأا الطبيمه بإجياء الفحص مستخدمًا حواسه أو مدحلةاالفحصاالت هيدي. 0

 بع  األجأزة الطبية البسيطة.

مه باستخدام أدوا  طبية أكثي تطورًا: كالتحاليل : وهي التي يقوم فيأا الطبيمدحلةاالفحصاالتك ييل. 0

 الطبية، واألُعة، ورسام القلمه، واملناظري الطبية.

امليكـز القـومي لإلصـدارا   -د. رمضان مجال كامـل  -مسؤولية األطباء واجلياحني املدنية ]انظي:  

لقـي  آل التـداو  واملسـؤولية الطبيـة ، 02ص -م 0225هـ/ 0306 - 0ط -القاهية  -القانونية 

د. حممـد بـن حممـد املختـار  -أحكام اجلياحة الطبية واآلمار املرتتبـة عليأـا  ،54ص  -الشيخ مبار  

 .[003-000ص -م 0223هـ/0305 - 0ط -جدة  -مكتبة الصحابة  -الشنقيطي 

: حتديد نو  املي  املصاب به امليي ، والك باستخماص النتائغ من الظواهي التـي التشخيصاهوم 0)

من خمال الفحص الطبي، ومن تفسري األعيا  املختلفة التي ظأـي  عـ  املـيي  ونتـائغ تبينت 

 التحليما ، والك وفق املعطيا  العلمية، متأيدًا لوصف العما  الما(م له.

التـداو  واملسـؤولية الطبيـة لقـي  آل الشـيخ  ،42ص -مسـؤولية األطبـاء ليمضـان كامـل ]انظي:  

 .[040ص -لطبية للشنقيطي أحكام اجلياحة ا ،65ص -مبار  

، املــيأة والعقــم واإلنجــاب 020-040ص -األدغــم  اليجــل والعقــم واهنجــاب إلبــياهيم م انظــي:0)

-22) ص -، العقـم عنـد اليجـال والنسـاء لسـبريو فـاخور  425-082ص -إلبياهيم األدغـم 

ــاس  ،م054-433، 046 ــن لســمري عب ــأ  مم ــما ب ــي طف  ،م030-006، 003-22) ص -أعطن

تِلـمه عـ  العقـم  ،م000-28، 25-24، 88-80) ص-أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته العقم 

، امليأة يف رحلـة 022-025ص -عقم اليجال لعبد اخلالق يون   ،م83-63، 33)ص -لشحادة 

-080ص -، موسـوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  040-040ص -العمي لِسـان الـزهري  

، العقم وتعثي اإلنجاب 033-040ص -يجال لكاظم عايش ، العقم وتعثي اإلنجاب لدى ال082

 .088-058ص -، اجلن  والعقم لكامل حنش 025-23ص -لدى النساء لكاظم عايش 
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 عـنو والوظيفـة، يتم سؤال الزو  والزوجة من قبل الطبيمه املعالغ عـن العمـي،[ 0]

، أ  مـي  تناسـيل سـابقأو  ،حمى ُديدةأو اإلصابة ب ،كداء السكي  أ  مي  سابق:

منطقـة يف أ  تـدخل جياحـي سـابق وخصوصـًا أو دواء معـني أخـذ لفـرتة طويلـة، وعن 

واد املـتعـي  سـابق لإلُـعا  أو أو  احلو  للمـيأة واملنطقـة البوليـة التناسـلية لليجـل،

انتظـام الـدورة  سكيا  أو املخـدرا  أو التـدخني، وعـن مـدىوعن تعاطي امل كياموية،ال

باإلوـافة إىل استفســارا  كثــرية تســاعد يف  ،مـدة تــأخي اإلنجــابو الشـأيية عنــد املــيأة،

 تشخيص سبمه العقم عند اليجل أو امليأة.

 ،الصـدرو ،العنـقو ،يقوم الطبيـمه بفحـص اجلسـم بشـكل عـام وخاصـة الـيأس[ 0]

 .التناسلية للذكي واألنثى األعضاءمت الرتكيز ع   ،البطنو

يقوم هبا بالرضورة أن وم الطبيمه بعمل بع  الفحوصا  التشخيصية، ولي  يق [4]

هلذه الفحوص، وبيان هذه الفحـوص كـام  احتيا  احلالةالك ع  مدى وإنام يعتمد كلأا، 

 ييل:

  

 وأهم هذه الفحوص ما ييل:

حليوانـا  املنويـة، ايفـة عـدد لسائل املنو  ملعلهو عمل حتليل و :فحصاالسمةلااملووي)أم 

، وخلوه مـن الصـديد ومـن امليكيوبـا  وكمية السائل املنو ، ُكلأا،و ،قدرهتا ع  احليكةو

حيتغ الـزو   وهذا الفحص يعد أهم فحص لليجل ع  اإلطماق، فإاا كانت النتيجة سليمة ق

 م62-32) احليوانـا  املنويـة مـن، وتكـون النتيجـة سـليمة إاا كـان عـدد خـيىألفحوصا  

يمكـن حـدو  احلمـل بعـدد أقـل برشـط وجـود ، لكـن من السـائل املنـو  4كل سململيون 

املنويـة مـن احليوانـا   م%52) جيـمه أن يكـون أكثـي مـن، كـام حيكة نشطة للحيوانـا  املنويـة

يف السـاعة  %52ه يقل عدد املتحي  منأا عن أن و نشطة احليكة يف الساعة األوىل من القذ ،

ع  األقل من احليوانـا  املنويـة اا  ُـكل  م%65) كونيجيمه أن ، وأيضًا قذ الثالثة بعد ال
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حيتو  ع  العنامل األساسـية  وأن ،4سم م6-0) من كمية السائل املنو ، وأن تكون طبيعي

 . (1)الفياكتو( الما(مة للحيوانا  املنوية مثل الزنك وسكي 

وقـد طـور  فحوصـا   : قيي اقدرةااحليوانمتااملوويةاعىلااإللصامبفحوصا)بم 

: فحص  صـيمه بيضـا  اهلامسـرت: وجيـيى هـذا الفحـص عدة لتقييم هذه القدرة ومنأا

                         
 للحاه  امليوية يف املني وهي: هومكاأنواعم 0)

 : أ  عدم وجود حيوانا  منوية يف املني.انعدا االوطمف.1

أقل من املعدل الطبيعي، بينام تبقـى حيكتأـا يف  نويةامل  يوانا: أ  وجود نقص يف عدد احل.اقلةاالوطمف2

 املعدل الطبيعي. 

 مت وجود عدد كا  منأا.احليوانا  املنوية : أ  وعف حيكة .اوهناالوطمف3

يف املعدل الطبيعي، لكنى كلأا أو غالبيتأـا احليوانا  املنوية : وهي حالة يكون فيأا عدد .اموتاالوطمف4

 احليكة.ميت أو مشلول عاجز عن 

وحيكتأا يف املعدل الطبيعي، ولكـن نسـبة  احليوانا  املنوية: وهي حالة يكون فيأا عدد .ا شوهاالوطمف5

 كبرية منأا مشوهة.

 كام يساعد فحص املني الطبيمه يف تشخيص حالة العقم، ويمكن توويح لك فيام ييل: 

وعيفة باإلوـافة إىل ارتفـا  نسـبة  ةاحليوانا  املنوي: يتم تشخيصأا لو ظأي أن حيكة .ادوايلااخلصيتف1

 املشوه منأا. 

يتم تشخيصأا لو ظأي أنه هتوجد حيوانـا  منويـة  :انسدادابمملجمريااملووية,اأواوجودافشلابمخلصية.ا2

 يف السائل املنو .

: يـتم تشخيصـأا لـو ظأـي يف املنـي خمايـا صـديدية وحيوانـا  منويـة ميتـة .االتهمبمتااجلهام االتومسايل3

 بيضاء. وكيا  دم

متجمعـة فـوق احليوانـا  املنويـة يتم تشخيصأا لـو ظأـي أن  .اوجوداأجسم امضمدةاللحيوانمتااملووية:4

 بعضأا وملتصقة ببعضأا من جأة اليأس أو الذيل.

 [.045-046ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس ]انظي:  
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وهو أحـد  -لتقييم قدرة احليوانا  املنوية ع  اإلخصاب بإوافتأا إىل بويضا  اهلامسرت 

، وجييى هذا الفحص إاا كان املني سلياًم، وكانت فحوصا  -القوار  من نو  الف يان 

 .(1)مة كذلكالزوجة سلي

حيـث يـتم فحـص وجـود أجسـام مضـادة للحيوانـا   :فحوصمتاجهم ااملومعة)جـم 

 أو السائل املنو ، أو احليوانا  املنوية نفسأا. ،املنوية من خمال فحص الدم

ــة :الفحوصاامتااددمونيااة)دم  ــا  الِــدد النخامي ــل هليمون ــتم عمــل حتلي ــث ي  (2)حي

 يمون الذكي .والدرقية والكظيية، وهيمون احلليمه، واهل

ـــــومــــن الــــك فحــــص اخلصــــية بجأ :فحوصاااامتااجلهاااام االتومساااايل)هـــــم  ا( ـــ

ــــوق الصــــوتية ــــخيص وج (3)املوجــــا  ف ـــــلتش ــــذ ــــ ــــذا أخ ود دوايل اخلصــــية، وك

                         
 يل ما يوجمه القول بتحييمه ؛ طويمًا عند هذا الفحص، وبعد طول تأمل وتفكي ق يتبني وقدا وقفتم 0)

إا األصـل اإلباحــة، وهـو فحــص فيـه مصــلحة ولــي  فيـه مفســدة ظـاهية ؛ إا إن هــذه البويضــا  

امللقحة تتلف، لكن يبقى يف النف  منه يشء ؛ ملا قد يكون فيه من منافاة لتكييم اهلل جل وعـما لبنـي 

 ستِناء هبا عنه.آدم، فاألَوىل جتنمه هذا الفحص، خاصة مت وجود بدائل يمكن اه

م لكـي تعمـل بشـكل طبيعـي، ولـذا يف حـال L.H  ،F.S.Hهليمـوين الِـدة النخاميـة ) حتتم ااخلصايةم 0)

وجود نقص أو اختفاء تام يف احليوانـا  املنويـة لـدى اليجـل فـإن فحـص اهليمونـا  يعتـرب األهـم 

كلة تكمـن يف الِـدة لتحديد مكان املشكلة، فوجود نقص يف اهليمـونني السـابقني يـدل عـ  أن املشـ

 النخامية، أما ارتفاعأام فيدل ع  املشكلة تكمن يف اخلصية نفسأا.

 [.048ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس ]انظي:  

: هو جأا( يستخدم موجا  ه يمكن استقباهلا باألان اإلنسانية والتـي جهم ااملوجمتافوقاالصو يةم 4)

 نية، والك ألغيا  تشخيصية أو عماجية.ابذبة يف الثا 02.222تزيد ابذبتأا عن 

 -تكنولوجيا األجأزة الطبية ، 864، 680ص -القاموس الطبي العييب لعبد العزيز اللبد  ]انظي:  

ن  -دار الفكــــي للطباعــــة والنرشــــ والتو(يــــت  -أمحــــد إبــــياهيم حممــــد   - 0ط -األردن  -عــــامى

  .[420ص - م0220هـ/0304
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 مــن اخلصــية يف حــاه  عــدم وجــود حيوانــا  منويــة يف الســائل املنــو ، (1)زعــةِخ 

يوانــا  املنويـــة أم ه، إاا كانــت اخلصــيتان قــادرتني عــ  إنتــا  احلمــا  عيفــةوالــك مل

ملـــم، مـــم  م5) مـــن اخلصـــية حجمأـــا أقـــل مـــن ةحيـــث يـــتم است صـــال عينـــة صـــِري

ر طييقــة  تووــت يف مــادة حافظــة وتيســل إىل املختــرب لفحصــأا، قــيى وبنــاء عــ  النتيجــة ت 

 .العما 

فحـص البـول بعـد القـذ  : مثـل فحوصمتاحلامالتااخللالا ااجلاامعاأواالقاذف)وم 

 لعكيس.لتحديد وجود القذ  ا

: وهذه الفحوصـا  يـتم إجياؤهـا عـ  فحوصمتاللجيومتاأواالكدوموسوممت)(م 

 الدم يف حاه  اهُتباه يف وجود عيوب ورامية.عينة مسحوبة من 

 وأهم هذه الفحوص ما ييل:

لدرقيـة وا حيث يتم عمل حتليل هليمونا  الِـدد النخاميـة ::الفحوصمتااددمونيةالفحوصمتااددمونية)أم 

 . وهيمون التبوي  والكظيية، وهيمون احلليمه، واهليمون الذكي ،

للتأكـد مـن سـمامة والك  ::بجهم ااملوجمتافوقاالصو يةاللحوضبجهم ااملوجمتافوقاالصو يةاللحوضصورةاصورةاع لاع لا)بم 

 املستعملة لذلك: هنا  نوعان من األجأزة ني واليحم وقنايت املبي ، واملبيض

                         
من اللحم، وعند األطباء: هي أنسجة مقطوعة مـن اجلسـم احلـي لِايـة  يف اللِة: هي القطعةاخِلزعةام 0)

 التشخيص.

القـاموس الطبـي العـييب مـادة )  (  م،  -مادة )  (  م، القاموس املحـيط  -]انظي: لسان العيب  

 [.332ص -لعبدالعزيز اللبد  
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ة ارا  اجلأـا( التـي ويـتم التصـويي هنـا بواسـط :جهم االفحصاعناطديقاالا طن [0]

وهنا يتم الرتكيز ع  اليحم  ،تووت ع  مواوت  تلفة من البطن حسمه احتيا  الفحص

 وقنايت املبي . واملبيضني

وقنـايت  وهنـا تكـون صـورة الـيحم واملبيضـني :الفحصاعاناطدياقاامله الاجأا( [0]

  .من جأا( البطن كثريبأووح  املبي 

 املبـي للتأكـد مـن سـمامة قنـايت والـك   ::وضوضللحاللحاامللوناةاامللوناةاع لاأشعةابملص غةاع لاأشعةابملص غةا)جـم 

وهذه الطييقة تعتمد ع  إدخال ، وجود انسداد كامل أو جزئي أو التصاقا من  واليحم

تؤخـذ مم  ،دفت من خماله املادة امللونةتمادة ملونة من خمال أنبوب يدخل يف عنق اليحم 

كـان هنـا  انسـداد يف  إاافـعدة صور ُعاعية مت مياقبة ميور السائل امللون ع  الشاُة، 

 .مثمًا فلن تتمكن املادة امللونة من امليور املبي قناة 

هي عملية جياحية قصرية وبسيطة يتم خماهلا إدخـال املنظـار يف و ::التوظ اال طويالتوظ اال طوي)دم 

ومـدى  جتويف البطن حيث يمكن بـذلك رؤيـة جتويـف الـيحم واألنابيـمه مـن الـداخل،

 . خيىاألميا  األأو  ا سدادنمن التشوها  واهلتصاقا  واه اخلوه

وهـو عبـارة عـن منظـار يتـيح للطبيـمه النظـي إىل داخـل الـيحم  ::التوظا االدمحايالتوظا االدمحاي )هـم

حم لفتحـه  ني داخل جتويف اليى مباأة عن طييق عنق اليحم بعد إدخال سائل أو غا( معى

 املنظار البطني.يف كام هو احلال -ويتىصل هذا اجلأا( بمصدر ووئي  النظي،تسأيل ل

حيـث يـتم فحـص وجـود أجسـام مضـادة للحيوانـا   ::فحوصمتاجهام ااملومعاةفحوصمتاجهام ااملومعاة )وم

 .أو  اط عنق اليحم ،املنوية من خمال فحص الدم

املادة املخاطية التي تفي( من عنـق الـيحم بواسـطة ف ::فحصامتغ اتاعوقاالدح فحصامتغ اتاعوقاالدح )(م 

بـل وق يف اجلـزء األول مـن الـدورة الشـأيية قليلـة الكميـة وكثيفـة، تكونالِدد املوجودة 

وتصـبح هذه املادة من  اطية كثيفـة إىل خفيفـة مائيـة، تحول تبحوايل مخسة أيام  التبوي 
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قـد ق يكن األميكـذلك فإنـه فإاا  ،عند اجلام  ةاملنوي ا أكرب لتسمح بميور احليوان اكميتأ

  .مما يؤمي ع  عملية اإلخصاب ةاملنوي ا يعيق أو يمنت ميور احليوان

وهـذه الفحوصـا  يـتم إجياؤهـا يف  ::لكدوموسوممتلكدوموسوممتفحوصمتاللجيومتاأواافحوصمتاللجيومتاأواا  )س()س(

 .حاه  اهُتباه يف وجود عيوب ورامية

 أو ،للتأكـد مـن عـدم وجـود فقـي دموالك  ::التحمليلااملخربيةاوفحوصمتاالد التحمليلااملخربيةاوفحوصمتاالد )ش(ا)ش(ا

 واجلياميم املعدية. وجود أميا  أخيى كالسكي

  

 وأهم هذه الفحوص:

: حيث ينصح الزوجان بمباأة العماقة الزوجية يف اليوم اليابت بعدااجلامعاحتليلامم* 

-6) عينة مـن إفـيا(ا  عنـق الـيحم بعـد، مم يتم أخذ (1)الشأييةبتداء الدورة من اعرش 

كـد مـن وجـود حيوانـا  أحتـت املجأـي للتهذه العينة وتفحص  ،اجلام  ساعا  من م02

بني  اط عنق اليحم للزوجة ني وجود توافق وهذا يع -منوية نشيطة بمخاط عنق اليحم 

  .-للزو  واحليوانا  املنوية 

؛ والك ألنه وسيلة للعما ، فإاا كـان عـما   و شخيصاأس مباالعق ااألصلاجوا ه

فيكون تشـخيص أسـبابه جـائزًا كـذلك  - (2)كام تقدم -العقم مرشوعًا من حيث األصل 

                         
احلقيقـة  لكـنية احلي ، م يومًا من بدا03التبوي  حيصل بعد )من األطباء ع  ما يفرتوه  هذاابومعم 0)

ينصـح الزوجـان وبنـاء عليـه فـاألدق أن  م يومًا مـن التبـوي ،03احلي  هو الذ  حيصل بعد )أن 

 القادمة. الشأييةم يومًا من موعد الدورة 03قبل )بمباأة العماقة الزوجية 

 [.52]وانظي لزامًا ما تقدم: ص 

 .000م ص0)
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 .(1) ماملقمصدالوسمةلادماأحكم ا)عممًا بالقاعدة الرشعية 

لكنى القاعدة السابقة مرشوطة بأن تكون الوسيلة يف ااهتا مباحة، وقد رأينـا فـيام سـبق  

أن تشخيص أسباب العقم يقتيض اهطما  ع  العورا  املِلظة لكل من اليجـل واملـيأة 

أا أيضًا، وكشف العورا  أو النظي إليأـا حمـيم ، وقـد دلـت عـ  الـك (2) اً إمجاعـ بل وَمسى

 ص الرشعية، ومنأا:النصو

 ﴿ قوله تعاىل:[ 0]                       

              

﴾(3)ابن جييي ال ــــيين، قــــن الناظـــــيو  عــــذا سرت الفــــل يف هـــ، فيدخ

                         
أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبـد السـمام  -الح األنام قواعد األحكام يف مصم انظي القاعدة يف: 0)

م، إعـمام 4/000الفـيوق للقـيايف ) ،م0/54) - لبنان -بريو   -دار الكتمه العلمية  -الدمشقي 

ـــوقعني ) ـــة 4/028امل ـــة النافع ـــيم البديع ـــيوق والتقاس ـــة والف ـــول اجلامع ـــد واألص  –م، القواع

، قواعـد 02ص-م 0286هــ/0326 -الييـا   -  مكتبة املعار-بن نامل السعد   عبداليمحن

 - 0ط -الييــــا   -دار إُــــبيليا  -د.مصــــطفى  ــــدوم  -الوســــائل يف الرشــــيعة اإلســــمامية 

بحـث  -حممد بن عـيل الِيثـاين املـي   -، مقاصد الشار  الرضورية 004ص -م 0222هـ/0302

مــام حممــد بــن ســعود جامعــة اإل -كليــة الرشــيعة  -مقــدم لنيــل درجــة املاجســتري يف أصــول الفقــه 

 .035-046ص -هـ 0305 -اإلسمامية 

. وانظـي «فسارتاالعاورةاعاناالعياوناواجابابمإلمجامع»م: 4/050يف املجمـو  )  قميفاالواوويم 0)

م، حاُية ابـن 0/432م، مطالمه أويل النأى )0/353أيضًا يف نقل اإلمجا : كفاية الطالمه اليباين )

 م.0/323عابدين )

 [.40-42] نتام سورة النور، اآلي4)
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عن أن يياها من ه حيل له رؤيتأا »يف املياد بحفظ الفيو  يف اآليتني:  (1) الطرب 

الذ  يقتضيه الظاهي أن »: (3) ، وقال اجلصاص(2) «بلب  ما يسرتها عن أبصارهم

 . (4) «ئي ما حيم عليه من الزنا واللم  والنظييكون املعنى حفظأا عن سا

 .(5)(الايوظداالدجلالىلاعورةاالدجل,اوالااملدأةالىلاعورةااملدأة):قول النبي [ 0]

                         
هــم، 003)ولد سـنة مـن أهـل طربسـتان،.الطـرب أبـو جعفـي  حممد بن جييي بن يزيد بن كثري،م هو: 0)

 هــم. 402رحل يف طلمه العلم وهو ابن امنتي عرشة سنة، استوطن بِداد وأقام هبا إىل حـني وفاتـه سـنة )

ه يف اهلل لومة هئم مت عظيم وكان ممن ه تأخذمجت من العلوم ما ق يرشكه فيه أحد، إمام علم جمتأد، 

مـن مصـنفاته: )اخـتما  الفقأـاءم، )جـامت  صـاحمه تصـانيف بديعـة،ة. ما حلقه من األاى والشـد

 البيان يف تأويل القيآنم، )التبرصة يف األصولم.

ــه يف:   ــي تيمجت ــبماء )]انظ ــمام الن ــري أع ــداد )03/065س ــاريخ بِ ــان 0/060م، ت ــا  األعي م،وفي

 م[ 00/035البداية والنأاية ) م،0/062م، ُذرا  الذهمه )3/020)

 م.424، 2/420م تفسري الطرب  )0)

 هو: أمحد بن عيل، اليا( ، أبـو بكـي، اجلصـاص، احلنفـي. فقيـه، أصـويل، حمـد ، مفرسـ. ولـد سـنةم 4)

. مـن مؤلفاتـه: )أحكـام القـيآنم، و)أح  ترصـ الطحـاو م، و مهــ452) ، و تويف سنةمهـ425)

  )أح األسامء احلسنىم.

 [.م4/50، ُذرا  الذهمه )83م، اجلواهي املضية ص0/355]انظي تيمجته يف: الطبقا  السنية )  

 -بـريو   -دار الفكي  -أبو بكي أمحد بن عيل اليا(  احلنفي املشأور )باجلصاصم  -أحكام القيآن م 3)

 .م4/325) -م 0224هـ/0303 -لبنان 

أبو الفي  مجـال  -(اد املسري يف علم التفسري ل كام يف ع  أن املياد حفظأا عام ه حي ومجهورااملفنين 

 -م 0283هـــ /0323 - 4ط -بــريو   -املكتــمه اإلســمامي  -الــدين عبــد الــيمحن بــن اجلــو(  

 م.6/42)

مـن م ؛ 448رقـم ) -م 0/466) -بـاب حتـييم النظـي إىل العـورا  -رواه مسلم يف كتـاب احلـي  م 5)

 . أيب سعيد اخلدر حديث 
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 .(1)(احفظاعور كالالامنا وجتكاأوامماملكتاي يوك): قوله [ 4]

ما  وبناء ع  ما تقدم فقد رأى بع  الباحثني عدم جوا( عما  العقم إاا كان فيـه اطـ

، ولكن بالنظي إىل أقوال الفقأاء املتقـدمني نجـد أهنـم رخصـوا يف (2)ع  العورا  املِلظة

، وهــذا الرتخــيص مبنــي عــ  القاعــدة الرشــعية (3)النظــي إىل العــورا  ملصــلحة التــداو 

                         
م ؛ والرتمـذ  يف 3205رقـم ) -م 3/32) -باب ما جاء يف التعـي  -و داود يف كتاب احلامم رواه أبم 0)

ــاب األدب عــن رســول اهلل  ــظ العــورة - كت ــا جــاء يف حف ــاب م ــم  -م 002، 5/25) -ب رق

 -نظــي املـيأة إىل عــورة (وجأــا -م ؛ والنسـائي يف الكــربى يف كتـاب عرشــة النسـاء 0523، 0562)

 -م 0/608) -باب التسرت عنـد اجلـام -؛ وابن ماجه يف كتاب النكاحم 8250رقم ) -م 5/404)

، واحلديث حسنه الرتمـذ ، وصـححه احلـاكم يف  م؛ من حديث معاوية بن حيدة0202رقم )

 م.5458رقم ) -م 3/022) -املستدر  يف كتاب اللباس 

مجــت:  - ســؤال وجــواب يف خصوصــية النســاء 022كــام يف:  الشــيخ األلبــاين وهااذااهااوارأيام 0)

 - 0ط -اإلســكندرية، الكويــت  -املكتبــة العرصــية، مكتبــة اإلمــام الــذهبي -مصــطفى كامــل 

، وتلميــذه حممــد إبــياهيم ُــقية كــام يف: تنــويي األفأــام لــبع  20، 20ص -م 0223هـــ/0305

ن  -مطبعـة التـا   -مفاهيم اإلسـمام  عبـد ، ورأ  022ص -م 0285هــ/0325 -األردن  -عـامى

، ومال إليه الشيخ مصـطفى الزرقـا كـام يف: 55-54ص -األنساب واألوهد  كتابهيف  احلميد طأام(

 - 0ط -دمشــــق  -دار القلــــم  -اعتنــــى هبــــا: جمــــد أمحــــد مكــــي  -مصــــطفى الزرقــــا  ىفتــــاو

 .080ص - م0220هـ/0300

اسرتاالعوراتاوالساوآتاواجاب»: م0/065يف قواعد األحكام ) بن عبد السمام  يقويفاالعزم 4)

والاساياما االوسامعااألجو يامتا,الكوايفاجياو اللرضاوراتاااملدوآتاوأمجالاالعامدات,وهوامناأفضلا

 ،«ونظدااألط معاحلمجةااملداواة..واحلمجمت.اأممااحلمجمتافكوظداكلاواحدامناالزوجفالىلاصمح يف.

ي محاللط يباالوظدالىلامما دعواللييفااحلمجةامنابدهنما,ا»: م5/55يف املِني ) يقول ابن قدامة و

الرشــح م، و0/548وانظــي: جممــت األهنــي ) م.5/55) «لعااورةاوري هااما,افإناايفاموضااعاحمجااةمااناا

 - مرصـ -القـاهية  -دار املعـار   -أمحد بـن حممـد الـدرديي  -الصِري )مت حاُية الصاو  عليهم 

 م.3/546)
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، وحاجـة النـاس إىل التـداو  ظـاهية، ويـدخل يف (3) م(2) وزيفاموزلةاالرضاورة (1)احلمجة)

لعقم، وأيضًا فإن حتييم كشف العورة والنظي إليأا هو ممـا حـيم سـدًا الك عما  أسباب ا

                         
ي  : اهفتقار إىل اليشء الذ  يوفي حتققه رفت الضيق، بحيـث يـؤد  عـدم مياعاتـه إىل حـاحلمجةاهيم 0)

 ومشقة (ائدة ع  املعتاد، دون اهلما  أو خشيته.

م، درر احلكـام أح 0/00م، املوافقـا  للشـاطبي )0/402]انظي: املنثور يف القواعـد للزركيشـ ) 

ــيل حيــدر  ــة األحكــام لع ــت احلــي  يف الرشــ0/48) -جمل ــوب بــن  -يعة اإلســمامية م، رف د. يعق

 -، نظييـة الرضـورة الرشـعية 342ص  -هــ  0306 - 0ط -دار النرش الدويل  -الوهاب الباحسني عبد

، املـدخل 060ص -م  0225هـ/0308 - 5ط -لبنان  -بريو   -مؤسسة اليسالة  -د. وهبة الزحييل 

م، 0/225) -م 0268-م0265 -2ط -بـريو   -دار الفكـي  -مصـطفى أمحـد الزرقـا  -الفقأي العام 

 -الييـا   -مكتبـة املعـار   -ي بن أمحـد البورنـو د. حممد صدق -الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية 

د.صالح بن عبد اهلل بـن محيـد  -، رفت احلي  يف الرشيعة اإلسمامية 084ص-م 0282هـ/0302- 0ط

 [ .53ص-م 0220هـ/ 0300 - 0ط -الييا   -دار اهستقامة  -

بحيـث لـو ق ي يتكـمه احلالة التي تطـيأ عـ  اإلنسـان مـن اخلطـي أو املشـقة الشـديدة،  :الرضورةاهيم 0)

 املحيم جل زم أو خيف حدو  رضر أو أاى بالنف ، أو بالعضو، أو بالعي ، أو بالعقل، أو باملال.

ــد للزركيشــ )  ــور يف القواع ــا  للشــاطبي )0/402]انظــي: املنث ــاوى ُــيخ 0/8م، املوافق م، جممــو  فت

ــة ) ــن تيمي ــدر40/006اإلســمام اب ــة األحكــام لعــيل حي ــوجيز 0/48) - م، درر احلكــام أح جمل م، ال

، 68-65ص -يية الرضورة الرشعية للزحييل ، نظ348ص  -، رفت احلي  للباحسني 084للبورنو ص

يب  -الدرر البأية يف اليخص الرشعية  اإلمـارا   -الشـارقة  -مكتبة الصحابة  -أسامة حممد الصماى

 [.023-22ص -م 0224هـ/0303 - 0ط -

بأنه كلـام هحـت لـوائح  أممما أوقت ومهًا لدى بعض من الباحثني،ع  كثري  القمعدةهذهاشكلتالقداأم 4)

، واحلقيقـة أن مشقٍة أو عيوت حاجة  فإن احلكم يكون هو اإلباحة قطعًا ؛ إحلاقًا للحاجة بالرضورة

هذه القاعدة استوقفتني طويمًا، وأخـذ  منـي الكثـري مـن الوقـت واجلأـد لفأـم معناهـا ومعيفـة= 
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من خمال النقاط التالية أبـي( مـا توصـلت إليـه يف  -باختصار  -أبني  =حدودها وأطيها، وأحمه أن

 الك، فأقول وباهلل التوفيق: 

فـاملياد  معنى القاعدة أن الرضورة ه تبيح املحظور وحـدها، بـل إن احلاجـة تبـيح املحظـور أيضـًا،. إن 0

ممـا  اجـمه وغـري الـكبتنزيلأا منزلة الرضورة أهنا تـؤمي يف األحكـام فتبـيح املحظـور وجتيـز تـي  الو

كـام  -ولي  معنـى القاعـدة أن احلاجـة مثـل الرضـورة مـن كـل وجـه  يستثنى من القواعد األصلية،

 .-سيتضح من خمال النقاط التالية

إليأا الناس مجيعا فيام يم  مصـاحلأم  يفتقيهي التي  عممةالمحلمجةافتنقسم احلاجة إىل عامة وخاصة: . 0

. وهذه احلاجة تثبت حكاًم مستميًا، وه ي طلمه حتققأا ونحوها اعة،وصن و(راعة، جتارة، العامة من:

، واجلعالــة كاإلجــارة، :يف آحــاد أفيادهــا، وأحكامأــا تثبــت بــالنص أو اهستحســان واهستصــماح

والايشارت احتققهاما ااألفاداد:األنا»وغريهـا، يقـول ابـن قدامـة:  واهستصـنا ، والسلم، واحلوالة،

ث تتااحلك ا احقامناليستاليفاحمجة:اكملسل ا,اولبمحاةااقتوامعاالكلابااحلمجةاالعممةالذااوجدتاأ

وألنامماأبيحاللحمجةاالعممةا ايعتربافييفاحقيقةا»، ويقول: « للصيداواملمشيةا احقامناالاحيتم الليهام

احلمجة:اكألذاالشقصابملشفعةامنااملشارتيا,اوالفساخابمخليامراأوابملعيابا,ااختامذاالكلاباللصايد,ا

 [م3/403) م،0/52املِني )« ]ل ا,اورلصاالسفدا,اوري اذلكولبمحةاالس

أو طائفـة خاصـة كأربـاب حيفـة  فأي التـي يفتقـي إليأـا فـيد أو أفـياد حمصـورون، أممااحلمجةااخلمصةاااااا

كلـب  احلييـي  تثبت حكاًم يف حمل اهحتيا  فقط، وه تتجاو( يف حكمأا غـري املحتـا : وهيمعينة، 

 ستعامل وبة يسرية من فضة إلصماح اإلناء املنكرس.وا حلاجة اجليب واحلكة،

وهـذا بخـما   ،احلاجة حالة من احلي  دون الرضورة، ويعد احلكم بتحققأا أميًا فيه يشء  من العرس. 4

إمـام احلـيمني احلكم بتحقق الرضورة ؛ نظيًا لكون اهوطيار يمثل أع  درجا  اهحتيا ، ويشري 

,اوالقادرا»املعنى فيقول: إىل هذا  أبو املعايل اجلويني  االايحضا فافيهاماقاويفا ام ه ةا فمحلمجةالفظةا

ولايساماناامل كاناأناناأااا…الذيابمناأناالرضورةاولوفاالادوحالايسامرشاوطمافايامانحانافيايفا

بع مرٍةاعنااحلمجاةا ضا طهماضا فاالتخصايصاوالتوصايصاحتاىا ت يازامتيازااملسا يمتاوامللق امت,ا

و  ايفاعاىلاالغادضولكناأقىصااإلمكمنا اذلكامناال ي ا د ياٍبايح اوحسانح  =]غيـا  األمـم «منا قديبا
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 - 4ط -اهسـكندرية  -دار الـدعوة  -عبد امللك بن عبد اهلل أبو املعايل اجلـويني  -والتيا  الظلم =

 [. 026-025ص  -د.مصطفى حلمي.  -حتقيق: د.فؤاد عبد املنعم  -م 0222هـ/0300

احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة: قاعدة املوا(نة بـني املصـالح  أن نجعل الضابط يف حتقق لكناي كنااااااا

واملفاسد ؛ فإن كان فعل  املحظور أقَل رضرا من عدم دفت احلاجة جا( فعل املحظور لتحقـق احلاجـة 

الرشايعةامجيعهامام وياةاعاىلاأنااملفسادةا»: وإه فـما، يقـول ُـيخ اإلسـمام ابـن تيميـة  ،حين ذٍ 

ماماهناياعوايفالساداالذريعاةالنا»ويقاويف:اا,«مرضتهماحمجةاراجحةاأبيحااملحد املقتضيةاللتحدي الذااع

فإنيفا ايويفاعويفالالاألنايفايفِضاالىلااملفسادة,افاإذااكامنامقتضايم الل صالحةاا..ي محالل صلحةاالداجحة.

 م[085-04/086، )م02/32جممو  الفتاوى )] «.الداجحةا ايكنامفضيم الىلااملفسدة

م الذ  تستباح به احلاجـة الذ  يظأي من خمال الن. 3 ظي فيام اكيه العلامء من أمثلٍة هلذه القاعدة أن املحيى

، وممـا يشـري إىل هـذا - املحيم سـدًا للذريعـةأو  -هنا يف مقام إحلاقأا بالرضورة إنام هو املحيم لِريه 

فاإناماماحاد اسادا اللذريعاةاألااامماما» م:028-0/025يف إعمام املوقعني ) قول ابن القيم 

حتدي ااملقمصد...اومماحد اسدا اللذريعةاأبيحالل صلحةاالداجحة,اكاماأبيحاتاالعداياماماناربامااحد 

الفضل,اوكاماأبيحتاذواتااألس مبامناالصالةابعاداالفجاداوالعرصا,اوكااماأبايحاالوظاداللخمطابا

والشمهداوالط يباواملعمملامنامجلةاالوظدااملحد ,اوكذلكاحتدي االذهباواحلديداعىلاالدجميفالسادا

ولشـيخ اإلسـمام ابـن تيميـة ، «ذريعةاالتش يفابملوسمعاامللعونافمعليف,اوأبيحاموايفاماما ادعوااحلمجاةالليايف

 تقسيم مأم ألنوا  املحيما  وخماصته أهنا ع  ممامة أقسام: 

 ،: مــا ه حيــل مطلقــًا حتــى يف حــال الرضــورة، وهــو أُــد أنــوا  املحيمــا : كالرشــ القساا ااألويفااااااا

 ع  اهلل بِري علم، والظلم املح .والقول  والفواحش،

 - ما ه حيل إه يف حال الرضورة، وجميد احلاجة ه تبيحه، وهو ما حيم حتييم املقاصـد القس االثمين:اااااااا

م ألجل ااته مما عدا القسم األول: كالدم وامليتة وحلم اخلنزيي يى  .أ  ما ح 

حـيم حتـييم الوسـائل: كـالنظي إىل العـورة، ولـب   : ما حيل فعله حال احلاجة، وهـو مـاالقس االثمل اااااا

= ما  املاليـة عنـد ـــالقواعد والضـوابط الفقأيـة للمعام]احلييي، والرشب يف آنية الذهمه والفضة. 
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، وه ُـك أن حصـول (1) مما حيم سدًا للذريعـة يبـاح للمصـلحة الياجحـة)للذريعة، و 

                                                          
 -الفقـه أصول بحث مقدم لنيل درجة املاجستري يف  -عبدالسمام بن إبياهيم احلصني  -ابن تيمية =

. وانظـي: 354، 032ص  - هــ0302 -سـعود اإلسـمامية  جامعة اإلمام حممد بـن -كلية الرشيعة 

 [.م06/082) م،03/352) ُيخ اإلسمام ابن تيمية جممو  فتاوى

ن احلاجة ملا كانـت أقـل مـن الرضـورة يف الشـدة كانـت أوـعف منأـا يف القـدرة عـ  أ مما قد ووجيفاااااااا

م يى م، وملا كان ما حيم سدًا للذريعة أخف مما ح  قويـت احلاجـة حتـييم املقاصـد   صيص النص املحي 

م لألول دون الثاين.  ع   صيص النص املحي 

جمال الدين عبد اليمحن بن أيب بكي بن حممـد السـيوطي  -األُباه والنظائي يف أح القاعدة: نظي ]ا 

، األُـباه والنظـائي 88ص -م 0284هــ/0324 - 0ط -لبنـان  -بريو   -دار الكتمه العلمية  -

حممـد بـن عمـي املعـيو  بـابن  -األُبـاه والنــظائي  م،0/024ز عيون البصائي )هبـن نجيم مت غم

حتقيـق: د. أمحـد العنقـي ، و د.  - م0224هـ /0304 - 0ط  -الييا   -مكتبة اليُد  -الوكيل 

ــادل الشــويي   ــور للزركيشــ )0/452) -ع ــا 05-0/03م، املنث ــام للزرق ــي الع ــدخل الفقأ م، امل

م، القواعـد 40املـادة ) -م 0/30العدلية مت أحأا لعيل حيدر ) م، جملة األحكام0/225-222)

ــة  ــدو   -الفقأي ــم  -د. عــيل أمحــد الن ، 030ص-م 0223هـــ/0303 - 4ط -دمشــق  -دار القل

مكتبـة  -بـن أمحـد البورنـو  د. حممـد صـدقي -موسوعة القواعد الفقأية  ،084الوجيز للبورنو ص

م، القواعد الفقأية الكربى وما تفي  عنأا 0/58) -م 0225هـ/ 0308 -0ط -الييا   -التوبة 

، رفت احلي  086ص -هـ 0305 - 0ط -الييا   -دار بلنسية  -أ.د. صالح بن غانم السدهن  -

د.عبـد الوهـاب  -الرضـورة واحلاجـة وأميمهـا يف الترشـيت اإلسـمامي ، 052ص -لصالح بن محيد 

ميكـز البحـث العلمـي  -ه اإلسـمامي مطبو  وـمن كتـاب دراسـا  يف الفقـ -إبياهيم أبو سليامن 

 -وإحياء الرتا  اإلسمامي بكلية الرشيعة والدراسا  اإلسمامية بجامعة أم القـيى بمكـة املكيمـة 

ــدييا  الرشــعية ، 00ص ــدورس  ملالتق ــلم ال ــة ، 356-366ص -س ــوعة الفقأي ــةاملوس  الكويتي

 .[م06/056)

 اُية السابقة .م انظي كمام ابن تيمية وابن القيم الذ  تقدم يف احل0)



 

 

 

 

225 
 

الذرية للزوجني من أعظم املصـالح املطلوبـة هلـام، وعليـه فيكـون مـن اجلـائز أعـاً 

ص أسباب العقـم ومـن مَـم كشف امليي  عن عورته واطما  الطبيمه عليأا لتشخي

  .(1)عماجه

                         
ق يفيقـوا بـني )كشـف العـورةم و )النظـي إليأـام  -رمحأـم اهلل  -عـ  أن الفقأـاء  وأحباأناأن يفاهوامم 0)

فالكل حميم من حيث األصل بالنسبة ملن ه حيل كشفأا أمامه، والتحييم ينتفي عن األميين مجيعًا يف 

قـدم اكـي بعـ  نصوصـأم يف مسـألة حاه  الرضورة أو احلاجة التي تنزل منزلتأا يف الك، وقد ت

 ، ومن نصوصأم يف مسألة كشف العورة ما ييل:000النظي ص

 .م[02/056) املبسوط. ]«العورة من غري رضورة ملعنى الشأوة ه جيو( كشا». قال احلنفية: 0

 )وجيمه سرت العورةم عمن حييم النظي إليأا من غري الزوجـة واألمـة )إه لرضـورةم فـما». قال املالكية: 0

للرضورة )فبقدرهام: كالطبيمه يبقي له الثوب ع  قدر مووـت العلـة  كشاحييم بل قد جيمه ، وإاا 

 م[3/546الرشح الصِري مت حاُية الصاو  ). ]«يف نحو الفي  إن تعني النظي

مِنـي . ]«مـن غـري رضورة وه مـداواة مأ  اخلـاتن)العـورة لـه  كشااألنـه ه جيـو( ». قال الشافعية: 4

 .م[5/532املحتا  )

. «مم أ : العورة للرضورة )وم جيو( )نظي الِري إليأـا لرضـورة ، كتـداوكشفهم)وجيو( ». قال احلنابلة: 3

 .م [0/065) كشا  القنا ]

اإلنجـاب الصـناعي أحكامـه ما اهمه إليه الدكتور حممد املير (هية يف كتابـه ) ومناهومانعل الطأ 

حيث قال:  43ص  - م0224-0220هـ/ 0304-جامعة الكويت -م القانونية وحدوده الرشعية

إن الفقأاء حينام أجا(وا اطما  أحد اجلنسني ع  عـورة اجلـن  اآلخـي إاا دعـت إىل الـك رضورة »

فإهنم يقصدون قيام حالة الرضورة بالنسبة للطبيمه الذ  يتوىل العـما ، ولـي  بالنسـبة للمـيي ، 

ِـي  العـما  إه لرضـورة... فمعيـار وه يقصدون من الك أن امليي  ه جيو( له كشف عورته ل

، وهـذا «الكشف إان هو معيار املصلحة الياجحـة ولـي  معيـار الرضـورة املطبـق عـ  )اهطـما م

اليأ  كام أنه  الف ملا نص عليه الفقأاء فأو أيضًا صعمه التصور ؛ إا ه(مه أن توجد حالة جيـو(= 
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 الـك، يف حـني ه جيـو( للطبيـمه =فيأا للميي  أن يكشف عن عورته للطبيمه لتحقق مصلحته يف

النظي إىل عورته لعدم حتقق الرضورة، ومن َممى يكون كشف امليي  عن عورته عبـث تنـزه الرشـيعة 

 عن القول بجوا(ه.

يف سـياق كمامـه عـن وجـوب  وقد بنى الدكتور حممد (هية رأيه ع  قـول اإلمـام النـوو   

يف مووـت يقـول أهـل العـي : إن املصـلحة يف وإنـام جيـو(  كشفأا ه جيو( لكل مداواة،»اخلتان: 

م[، 0/438]املجمـو  ) «املداواة راجحة ع  املصلحة يف املحافظـة عـ  املـيوءة وصـيانة العـورة

اكـي قبـل هـذا أن مـن أدلـة وجـوب اخلتـان أنـه يسـتلزم كشـف العـورة ألجلـه،  والنوو  

أورد عليـه »مـن أجلـه، مـم قـال :  وكشف العورة حميم فلو ق يكن اخلتان واجبًا ملا استبيح املحـيم

مم أجاب عنـه بـالكمام املتقـدم، ومعنـى جوابـه أن كشـف العـورة  «كشفأا للمداواة التي ه جتمه

املِلظة للمداواة ه يكون إه عند احلاجة الشديدة التي تكون بمنزلة الرضورة، ويف هذه احلالة ه 

أبعـد مـن هـذا املعنـى  نـوو  يعد التكشف هتكًا للميوءة عنـد أهـل العـي ، وق يقصـد ال

يف كتابـه  بحيث يستدل بكمامه ع  التفييق بني )الكشفم و )اهطما م، يووـحه كمامـه 

ث اأصلااحلمجةا»م: 5/42) -هـ  0325 - 0ط -بريو   -املكتمه اإلسمامي  -رووة الطالبني 

وض طيفااإلمام اامجة,و االوظدالىلاسمةدااألعضمعايعتربا أكدااحلاكمفا االوظدالىلاالوجيفاواليدين,

جياو اا-كشدةاالضاوىاوماما امعومهاماا- ااإلنتقميفامنااملمعالىلاالتي  اوفمقماأوالالفمامماجيوّاافقميف:

وذلكابأنا كونااحلمجةابحي ااقميفاالغزايل:اد,و االوظدالىلاالسوأ فايعتربامزيدا أكّااالوظدابس  يف,

وملزيد من التوويح أنقـل كـمام الِـزايل  ،«الايعداالتكشاابس  هماهتكمالل دوعةاويعذرا االعمدة

حتقيـق: أمحـد  -م 0226هــ/0305 - 0ط -القـاهية  -دار السـمام  -من كتابه الوسـيط  

والاحياالاالوظاادالىلاالعااورةالالاحلمجااةامؤكاادةا»م : 5/45) -حممــود إبــياهيم، حممــد حممــد تــامي 

جاةا االساوأ فاآكاداولتكنااحلماك عمجلةامدضاشديداخيمفاعلييفافوتاالعضواأواطويفاالضوى,

فإناسارتاالعاورةااوهواأنا كونابحي االايعداالتكشااألجليفاهتكمالل دوعةاو عذرافييفا االعمدة,

 ، واهلل تعاىل أعلم. «منااملدوعاتاالواج ة
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، (1) هأخف من نظي اجلن  إىل غري جنسإىل جنسه اجلن  لكن من املقير أعًا أن نظي 

إاا كـان  -ع  أن إباحـة مـداواة اليجـل للمـيأة  -رمحأم اهلل  -ومن َممى فقد اتفق الفقأاء 

، فما بـد (2) داوهيااميأة تمرشوطة بعدم وجود  -يستدعي الك النظي إىل عورهتا أو مسأا 

ولـي  األمـي كـام  ،من مياعاة هذا الرشط يف تشخيص العقـم وعماجـه كسـائي األمـيا 

تومهه بع  األطباء مـن أن جمـيد التـداو  رضورة تبـيح النظـي إىل العـورا  مطلقـًا ولـو 

، بل ه جيو( لليجال أن يقوموا بفحص وتطبيمه النساء وه العك  إه (3)اختلف اجلن  

                         
م، 0/020) - غمــز عيــون البصــائي للحمــو م، 42/025م)02/056م)0/50)املبســوط  انظـي:م 0)

غذاء األلباب أح منظومة اآلداب م، 3/005)املحتا   يمِنم، 3/546للدرديي )الرشح الصِري 

 -م 0224هــ/0303 - 0ط-مؤسسـة قيطبـة  -حممد بن أمحد بـن سـاق بـن سـليامن السـفاريني  -

 م.0/00)

حاُـية م، 0/055)الفواكـه الـدواين م، 6/450م، حاُية ابن عابـدين )02/056املبسوط ) انظي:م 0)

 -لبنــان  -بـريو   -دار الفكـي  -يل الصـعيدى العـدو  عـ -العـدو  عـ  كفايـة الطالـمه اليبـاين 

اآلداب  م،3/005م، مِنــي املحتــا  )5/024م، حتفــة املحتــا  )0/300)-م  0223هـــ/0303

 -عـاق الكتـمه  -ُم  الدين أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسى احلنـبيل  -الرشعية واملنح امليعية 

 م.0/00) منظومة اآلداب غذاء األلباب أحم، 0/330) -لبنان  -بريو  

حول اطما  اجلـن  عـ  عـورة اجلـن  اآلخـي يف يف بحثه )حسان حتحو   م وهذا هو رأ  الدكتور4)

هــ املوافـق 0324ُعبان  00 -ومن بحو  ندوة )اإلنجاب يف ووء اإلسمامم  - ماملامرسة الطبية

 -م 0220 - 0ط -سلســلة مطبوعـا  منظمــة الطـمه اإلســمامي  -الكويـت  -م 0284مـايو  03

 .400-405ص

 -املسائل الطبية املستجدة يف وـوء الرشـيعة اإلسـمامية ليأيه وما استدل به يف كتاب:  وانظدامومقشة 

ـــد ـــد عب ـــة  د. حمم ـــا(  النتش ـــواد حج ـــة  -اجل ـــدارا  احلكم ـــلة إص ـــا  -سلس  - 0ط -بييطاني

 م.048-0/045) - م0220هـ/0300
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جود جنسه الذ  يمكنه أن يقوم بذلك، كام ه حيل للطبيمه أن يطالمه املـيي  إاا تعذر و

بالكشف عن عورته إه إاا تعذر وجود الوسائل التـي يمكـن بواسـطتأا حتقيـق الفحـص 

 .(1)والتشخيص بدون كشف العورة

وبعد بيان احلكم العام لتشخيص العقم وعماجه، نقف مت أبي( أنوا  عما  العقم وما 

 من أحكام أعية من خمال املطالمه األربعة التالية: يتعلق هبا 

فن من فنون الطمه يعالغ األميا  باهست صال أو اإلصماح أو  :هواالعال ااجلداحي

ـق واخلياطـة ، وتنقسـم الزراعة أو غريهـا مـن الطـيق التـي تعتمـد كلأـا عـ  اجلَـْيح والشَّ

 قسمني: اجلياحة العماجية إىل

                         
بيونـا  دار  ،املنعقـدة يف بنـدر سـري  بـاجوانالثامنـة ه قيار جممت الفقـه اإلسـمامي يف دورتـ جمعا م 0)

 م: 8/00/85بيقم )م 0224م يونيو 05 -00املوافق ) هـ،0303م حميم 5-0السمام يف املدة من )

األصل أنه إاا تـوافي  طبيبـة متخصصـة جيـمه أن تقـوم بالكشـف عـ  املييضـة، وإاا ق يتـوافي الـك . 0

وإن ق يتـوافي طبيـمه  ،إن ق يتوافي الـك يقـوم بـه طبيـمه مسـلمف ،فتقوم بذلك طبيبة غري مسلمة مقة

مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيمه غري مسـلم، عـ  أن يطلـت مـن جسـم املـيأة عـ  قـدر احلاجـة يف 

وأن تتم معاجلـة  ،تشخيص املي  ومداواته، وأه يزيد عن الك، وأن يِ  الطي  قدر استطاعته

 أو اميأة مقة خشية اخللوة. الطبيمه للميأة هذه بحضور حميم أو (و 

يو  املجمت أن تويل السلطا  الصحية جل جأدها لتشجيت النساء ع  اهنخياط يف جمال العلوم . و0

نظـيًا لنـدرة النسـاء يف هـذه  ،وخاصة أمـيا  النسـاء والتوليـد ،الطبية، والتخصص يف كل فيوعأا

 . حتى ه نضطي إىل قاعدة اهستثناء ،التخصصا  الطبية

م. وانظـي 4/300ة الثامنـة )الدور -جملة جممت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي ]       

 جلوا( أن يتوىل الطبيـمه معاجلـة املـيأة يف رسـالة -رمحأم اهلل  -تفصيل الرشوط التي اكيها الفقأاء 

 [.023-024ص -سعد الشويي  لأحكام التلقيح غري الطبيعي 
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: وهـي العمليـا  البسـيطة التـي جتـيى عـادة حتـت التخـديي اجلداحمتاالصغدى[ 0]

 املووعي، وتقترص غالبًا ع  األعضاء الظاهية كاجللد والنسيغ الدهني.

ـيى عـ  األعضـاء اجلداحمتاالكربى[ 0] ْ : وتشمل  تلف أنـوا  اجلياحـا  التـي جت 

 (1) اجلزئي.عادة حتت التخديي العام أو  ىاحليوية، وجتي

 ، ويمكن توويح صوره فيام ييل:(2)والعما  اجلياحي للعقم نو  من اجلياحة احلاجية

 له صور متعددة، منأا:العما  اجلياحي للعقم املتعلق باليجل 

 عقم.يف حال كانت هي املسببة لل دوايل اخلصية عما ية لملإجياء ع)أم 

 .عن التأاب اً أو ناجت اً سواء كان اهنسداد خلقي انسداد الرببخ، عما ية لملإجياء ع )بم

عما  انسداد احلبل املنو ، والك بقطت اجلزء املسدود، مـم إعـادة ية لملإجياء ع )جـم

 (3) توصيل الطيفني السليمني منه.

 له صور متعددة، منأا:  اجلياحي للعقم املتعلق بامليأة العما

 املبي . قنايتمعاجلة اهنسدادا  واهلتصاقا  يف )أم 

                         
القاموس الطبي العييب لعبد العزيـز ، 045-043ص -وعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان املوس م انظي:0) 

 .340-340ص. وانظي حول التخديي وأنواعه ما سيأيت 448ص -اللبد  

 .030ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي م انظي: 0) 

بأ  ممن لسمري  أعطني طفما، 030-002ص -األدغم  اليجل والعقم واهنجاب إلبياهيم م انظي:4) 

العقـم وتعثـي ، 050ص -العقم عند اليجال والنساء لسـبريو فـاخور  ، 056-053ص -عباس 

ــة لســبريو فــاخور  ، 052ص -اإلنجــاب لــدى اليجــال لكــاظم عــايش   -موســوعة املــيأة الطبي

 .55ص -العقم أسبابه وعماجه للصفيان ، 020ص



           

 

 

 

244 
 

 .البطانة اليمحيةانتبااة حاه  مي   معاجلة)بم 

 .أليا  يف داخل اليحمأو  التصاقا أو حاه  وجود حاجز  معاجلة )جـم

 (1) حة.إ(الة األورام من اليحم واملباي  باجليا)دم 

والعما  اجلياحي للعقم هو نو  من التداو ، فيكـون داخـمًا يف عمـوم األدلـة الدالـة 

، وأيضًا هـو نـو  مـن العـما  اجلياحـي -(2)والتي تقدم اكيها  -ع  مرشوعية التداو  

 :فيكون داخمًا يف األدلة الدالة ع  مرشوعية العما  اجلياحي بشكل عام ومنأا

 (3) .مم كواه عليه فقطت منه عيقاً  طبيباً  أيب بن كعمه  بعث إىل أن النبي [ 0]

ــالنبي  ــ ف ــ  قطع ــمه ع ــي الطبي ــيق، ول هأق ــذالع ــما   ه ــن رضوب الع رضب م

 الك ع  مرشوعيته.اجلياحي، فدل 

لناأفضالاماما): قولـه األحاديث الدالة ع  مرشوعية احِلجامة، ومن الـك [ 0]

 .(4)( داويت ابيفااحلجممة

                         
العقم عند اليجـال والنسـاء لسـبريو  ،044-042ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس  م انظي:0) 

، العقـم 442-402ص -، امليأة والعقم واإلنجاب إلبياهيم األدغـم  450-460ص -فاخور  

 -، موسـوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  003ص -وتعثي اإلنجاب لدى النساء لكاظم عايش 

رساره وحلولـه ، العقـم أ050ص -م، أطفال حتت الطلمه لصرب  القبـاين 432، 023-020ص)

، املـيأة يف رحلـة العمـي 002ص -، تِلمه عـ  العقـم لشـحادة 032-005ص -لعبد اجلليل لفته 

 .040ص -لِسان الزهري  

 . 023ص م انظي ما تقدم0) 

 .025م تقدم  يجيه ص4) 

م ؛ ومسـلم يف 5450رقـم ) -م 5/0056) - احلجامـة مـن الـداء -رواه البخار  يف كتاب الطـمه م 3) 

مـن حـديث  ؛واللفـظ لـه م 0555رقـم ) -م 4/0023) -باب حل أجية احلجامة -ساقاة كتاب امل

 .أن  



 

 

 

 

243 
 

صى الدم الفاسد واستخياجه، وهي اجلسم ملُق مووت معنيَّ من  واحلجامة تقوم ع 

عــد نوعــًا مــن اإلجــياءا  اجلياحيــة العماجيــة لتخلــيص اجلســم مــن املــواد ت هبــذا املعنــى

  .(1)مرشوعية العما  اجلياحييف الضارة، فت عد أصمًا 

يف  والتـي مـن أمهأـا، (2)الرشوط العامة جلـوا( أ  جياحـة طبيـةمياعاة ه بد من لكن 

 العما  اجلياحي للعقم أطان مها: جمال 

جـــد بـــديل وفـــإاا  :أالايوجاااداال اااديلاالاااذياهاااواألااااارضرا امااانااجلداحاااة ا1]

ــيي   ــاىل  -يمكــن بواســطته عــما  امل ــإان اهلل تع ــزم املصــري  -ب ــة ل ــاقري واألدوي كالعق

ــار اجلياحــة ومضــاعفاهتا  ــي  ألخط ــ ما تتع ــاس وأجســادهم ل ــه صــيانًة ألرواح الن إلي

                         
 .020-85ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي  م انظي األدلة بشكل موست ومفصل يف:0) 

 :وهذهاالرشو اهيم 0) 

 أن تكون اجلياحة مرشوعة.. 0

 أن يكون امليي  حمتاجًا إىل اجلياحة.. 0

 يي  أو وليُّه بفعل اجلياحة.أن يأان امل. 4

 أن تتوفىي األهلية يف الطبيمه اجلياح ومساعديه.. 3

 أن يِلمه ع  ظن الطبيمه اجلياح نجاح اجلياحة.. 5

 أه يوجد البديل الذ  هو أخف رضرًا من اجلياحة.. 6

 أن ترتتمه املصلحة ع  فعل اجلياحة.. 5

 أهَّ يرتتمه ع  فعلأا رضر أكرب من رضر املي .. 8

، وكل من جـاء 005-020ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي انظي هذه الرشوط تفصيمًا يف: ] 

 .[ هو عالة عليه يف أوط اجلياحة الطبية -ممن وقفت عليه  -بعده 
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، وأكــد عليــه األطبــاء املعــاجلون للعقــم (1)، وهــذا ممــا اتفــق عليــه األطبــاء قــديامً تملــةاملح

 .(2)حديثاً 

ق الك بأميين:: أنا توّفدااألهليةا االط يبااجلداحاومسمعدييف ا2]  ويتحقَّ

معيفة املأمة اجلياحية التي يقدم ى الطبيمه املعيفة النظيية: فيجمه أن تتوفي لد األويف:

ــة اجلياحيــة غــري واإلحاطــة  عليأــا، ــة تفاصــيلأا، فــما جيــو( أن يتــوىل إجــياء العملي بكاف

ص.  املتخص 

ع  إجياء اجلياحة عـ  الوجـه املطلـوب: وهـذا حيصـل بـامليان العملية القدرة  الثمين:

والتدريمه الطبي ع  إجياء العمليـا  اجلياحيـة حتـت إأا  املتخصصـني او  اخلـربة 

  .(3)الواسعة

                         
ا,حذقاالط يباأنيفاحي اأمكناالتدب ابمألسهلافاالايعاديفالىلااألصاعبامن»:  قميفاابناالقي م 0) 

وقاداا فاقااألط امعا» بـن رسـمان:اقال م[، و3/036](اد املعاد ) «قوىويتدر امنااألضعاالىلااأل

ف تىاأمكناالتاداويابملغاذاعاالايوتقالالىلااعىلاأنيفامتىاأمكناالتداويابمأللااالايوتقلالىلاممافوقيف,

ومتىاأمكانابملادواعاالايعاديفالىلااحلجمماةاومتاىااومتىاأمكنابمل سيفاالايعديفالىلااملدكب,االدواع,

عـون املعبـود أح سـنن م، 8/045]انظي: نيل األوطار ) «ةاالايعديفالىلاقطعاالعدقأمكنابمحلجمم

 - 0ط -بـريو   –دار الكتـمه العلميـة  -حممد ُم  احلق العظـيم آبـاد  أبـو الطيـمه  -أيب داود 

 م[.02/035)-م 0225هـ/0305

لسمري عباس  أعطني طفما بأ  ممن، 008ص -األدغم  اليجل والعقم واهنجاب إلبياهيم م انظي:0) 

أطفال حتت الطلـمه لصـرب  ، 460ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  ، 005ص -

 .062ص -القباين 

بحث مقدم لنيل درجـة الـدكتوراه  -صالح بن حممد بن صالح الفو(ان  -اجلياحة التجميلية م انظي: 4) 

 .82ص- هـ0305-سمامية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل -كلية الرشيعة-يف الفقه اإلسمامي
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  اجلياحــي للعقـم بالنســبة للمــيأة يعتـرب مــن أدق أنــوا  اجلياحــة ونظـيًا إىل أن العــما

الطبية، فقد أكد كثري من األطباء املعاجلني للعقم إىل أمهية اختيـار الطبيـمه املناسـمه الـذ  

عنده القدرة والكفاءة ع  إجياء مثل هذه العمليـا  الدقيقـة ؛ والـك ألن إجياءهـا عنـد 

ثي من النفت امليجو، ومن هنا تأيت أمهيـة استشـارة طبيمه غري متقن قد يرتتمه عليه رضر أك

، واهلل (1) أكثي من طبيمه قبل اإلقدام ع  مثل هذا النو  من العما  للعقم بالنسبة للمـيأة

 تعاىل أعلم.

 تنظىم وتسري سلسلة من العمليـا  احليويـة يف جسـم اإلنسـان،يائية : مادة كيماددمون

، وقد تقدم بأن (2)يف الدم مباأة  -املو(عة يف  تلف أنحاء اجلسم -تفي(ها الِدد الصامء 

 .(3)- خاصة عند النساء -اهختمال اهليموين يعد من األسباب اليئيسة املسببة للعقم 

وعما  هذا اهختمال يكون عن طييق العما  اهليموين املتمثل يف إعطاء أدوية ميكبـة 

لطبيعيــة املستخلصــة أو املصــنعة مــن أجــل إعــادة التــوا(ن اهليمــوين إىل مــن اهليمونــا  ا

طبيعته، وهذه األدوية منأا ما يؤخذ عن طييق الفم، ومنأا ما حيقن يف العضل، ومنأـا مـا 

                         
، العقــم عنــد اليجــال والنســاء لســبريو 008ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس  م انظــي:0) 

 .460ص -فاخور  

، القـاموس الطبـي العـييب لعبـد العزيـز 050ص -انظي: املعجم املوووعي للمصـطلحا  الطبيـة م 0) 

، موقـت املوسـوعة العيبيـة 50ص -، موسوعة امليأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  0054ص -اللبد  

 .http://www.mawsoah.netالعاملية: 

 .040،055م انظي: ما تقدم: ص4) 
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يكون ع  هي ة حتاميل مأبلية، ومنأا ما يزر  حتت اجللد فيظل يفي( الكميـة املطلوبـة مـن 

  .(1)اهليمون لعدة أُأي

 لخيص عمل هذه األدوية اهليمونية فيام ييل: ويمكن ت

ع  حث اخلصية ع  إنتـا  خمايـا منويـة  اهليمونية التي تعطى لليجلتعمل األدوية  

 كثرية وصحيحة ونشيطة قادرة ع  التخصيمه، وهذه األدوية ع  نوعني:

أة، ومــن أدويـة هــذا النـو : اإلنــدروجني، نـو  يـؤمي عــ  اخلصـية بصــورة مبـا[ 0]

 ومشتقا  التستسرتون.

عن طييق التأمري عـ  الِـدد التـي تـؤمي مباأة غري بصورة اخلصية يؤمي ع  نو  [ 0]

، (2) ماهلايبومـاهم )غدة حتت املأـاد و الِدة النخامية،إفيا(اهتا بدورها ع  اخلصية مثل 

  .(3)مFSH)و مLH)لوميد، وأدوية ومن أدوية هذا النو : اهلوميجون، والك

                         
أعطنـي طفـما بـأ  ممـن لسـمري ، 032ص -العقم عنـد اليجـال والنسـاء لسـبريو فـاخور   م انظي:0) 

تِلـمه عـ  العقـم ، 005ص -العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفتـه م، 040، 52)ص -عباس 

 اليجـل والعقــم واهنجـاب إلبــياهيم، 055ص -روعـة اخللــق ملاجـد طيفــور  ،25ص -ادة لشـح

العقـم أسـبابه وعماجـه ، 402ص -امليأة والعقم واإلنجاب إلبياهيم األدغم ، 005ص -األدغم 

 .54ص -للصفيان 

 .003م انظي ما تقدم ص 0) 

 -طني طفما بـأ  ممـن لسـمري عبـاس أع، 034 ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  م انظي: 4) 

العقـم وتعثـي اإلنجـاب لـدى ، 008-004ص  -األدغم  اليجل والعقم واهنجاب إلبياهيم، 038ص

موسـوعة املـيأة الطبيـة ، 024ص -اجلن  والعقـم لكـامل حـنش ، 22-82ص -اليجال لكاظم عايش 

اره وحلولــه عقــم أرسال، 55ص -العقــم أســبابه وعماجــه للصــفيان ، 022ص -لســبريو فــاخور  

 .050ص -أطفال حتت الطلمه لصرب  القباين ، 22-82ص -اجلليل لفته لعبد



 

 

 

 

245 
 

للمـيأة عـ  حـث املبـي  عـ  إنتـا  بويضـا  اهليمونيـة التـي تعطـى تعمل األدوية  

 ناوجة صاحلة للتخصيمه، وهذه األدوية ع  نوعني:

ــربي[ 0] ــو : ال ــة هــذا الن ــاأة، ومــن أدوي ــي  بصــورة مب ــؤمي عــ  املب ــو  ي  ،امرينن

 والفارلوتال، وأدوية الربوجيسرتون، واإلسرتوجني.

عن طييق التأمري عـ  الِـدد التـي تـؤمي مباأة غري بصورة املبي  يؤمي ع  نو  [ 0]

، ومن ماهلايبوماهم )غدة حتت املأاد و الِدة النخامية،إفيا(اهتا بدورها ع  املبي  مثل 

  .(1)واجلستيل، واملينِون، والكلوميدأدوية هذا النو : اهلوميجون، والربجينيل، 

فيختلف باختما  مصدر هـذه اهليمونـا   لعما  اهليموين للعقمأما احلكم الرشعي ل

والتي قد تكـون مصـنعة وقـد تكـون طبيعيـة مستخلصـة، والطبيعيـة قـد يكـون مصـدرها 

 إنسانيًا أو حيوانيًا، وبيان حكم استعامل كل نو  منأا كام ييل: 

 وية اهلرمونية املصنعة:أواًل: حكم األد

حـديثًا  ، وبـدأ(2)تستخدم األدوية اهليمونية املصنعة ع  نطـاق واسـت يف عـما  العقـم

األدوية اهليمونيـة املصـنعة ، واستعامل (3)تصنيت األدوية اهليمونية بطييقة اهلندسة الورامية

                         
، أعطنـي طفـما بـأ  ممـن 450-435 ص -انظي: العقم عنـد اليجـال والنسـاء لسـبريو فـاخور  م 0) 

 ص -املـيأة والعقـم واإلنجـاب إلبـياهيم األدغـم  م،040، 003-002، 52)ص -لسمري عباس 

، موسـوعة املـيأة الطبيـة 000ص -اإلنجاب لدى النساء لكاظم عـايش العقم وتعثي  ،400-402

، العقــم أرساره 54ص -العقــم أســبابه وعماجــه للصــفيان  ،020 -022ص -لســبريو فــاخور  

املـيأة يف ، 022-25ص -تِلمه ع  العقـم لشـحادة  ،004-005ص -وحلوله لعبد اجلليل لفته 

 .044ص -رحلة العمي لِسان الزهري  

 م.4/0208) -(ر  الِدد التناسلية واألعضاء التناسلية للبار  م انظي:0) 

 .00.وقد تقدم تعييف اهلندسة الورامية ص000ص-أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس م انظي:4) 
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التـي  (1) ممحاةاألصالا ااألشايمعااإلب) األصل فيه احلل واجلوا(، عممًا بالقاعدة الرشعية

 .       ﴾(2)﴿دلى عليأا قوله جل وعما: 

                         
  انظداالكال اموسعم احويفاهذهاالقمعدةا اكتبااألصاويفامثل:م 0)

 0ط -احلنبيل املعيو  بالقـايض أيب يعـ  حممد بن احلسني الفياء البِداد   -العـدة يف أصول الفقه  

م، اإلحكام يف أصول 3/0048) - حتقيق: أ. د. أمحد بن عيل سري املباركي -م 0222هـ/0302 -

 - 0ط -القـــاهية  -دار احلــديث  -عــيل بــن أمحـــد بــن ســعيد بــن حـــزم الظــاهي   -األحكــام 

دار الِـيب اإلسـمامي  -إبياهيم بن عيل الشريا(   -م، أح اللىمت 0/50) - م0283هـ/0323

م، التمأيــد يف 0/255) - : عبــد املجيــد الرتكــيحتقيــق - م0228هـــ/ 0328 - 0ط -بــريو   -

 -جدة  -دار املدين للطباعة و النرش  -حمفوظ بن أمحد أبو اخلطاب الكلوااين احلنبيل  -أصول الفقه 

هبـن قدامـة ظي م،رووـة النـا3/062) -حتقيق: د.مفيد أبـو عمشـة  -م 0285هـ / 0326 - 0ط

 -دار الكتــاب العـييب بـريو   -عيل بن حممد اآلمـد   -اإلحكام يف أصول األحكام  ،م0/025)

 -م،  ترصـــ ابـــن احلاجـــمه 0/042) -حتقيـــق: د. ســـيد اجلمـــييل  -م 0286هــــ/ 0326 - 0ط

م، 0/008) -بن عمـي بن أيب بكــي املشأــور بـابن الـحاجــمه )مطبـو  مـت أح العضـدم  عثمـان

 - 0ط -بــريو   -دار الكتــمه العلميــة  -عبــداهلل بــن أمحــد النســفي  - األرسار أح املنــاركشــف 

دة يف أصــول الفقــه 0/522) -م 0286هـــ/0326 آل تيميــة )أمحــد بــن عبــداحلليم بــن  -م، املســوى

حتقيـق: حممـد  -بـريو   -دار الكتاب العييب  -عبدالسمام ُيخ اإلسمام ابن تيمـية، وأبوه، وجده 

حممـد أمـني بـن حممـود  -م، تيسري التحييي عـ  كتـاب التحييـي 353)ص -ن عبداحلميد حميي الدي

 .م0/065)-بريو  -دار الكتمه العلمية  -البخار  املعيو  بأمري بادُاه 

اا:و اكتباالقواعداالفقهيةامثل 

لبصـائي م، غمز عيون ا0/066) - للسيوطيم، األُباه والنظائي 0/056) -للزركيش املنثور يف القواعد  

-لبنـان  -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -أمحـد بـن حممـد احلنفـي احلمـو   -يف أح األُباه والنظائي 

ـــ/0325-0ط ــة 0/446) -م 0285ه ــد الفقأي ــد والفوائ ــة يف القواع ــد البأيى ــزة -م، الفيائ ــود مح  حمم

للزرقـا  املـدخل الفقأـي العـام ،020ص -م 0286هـ/0326 - 0ط -دمشق  -دار الفكي  -احلمزاو  

ـــية 0/0280) ـــدو  )ص682م فق ـــة للن ـــد الفقأي ـــو 034، 000-000، القواع ـــوجيز للبورن  -م، ال

 .006م، القواعد الفقأية الكربى للسدهن ص0/005، موسوعة القواعد الفقأية للبورنو)002ص

 [.02م سورة البقية، اآلية ]0)
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 الطبيعية إنسانية املصدر: حكم األدوية اهلرمونيةثانيًا: 

إن استخماص اهليمونا  من اإلنسان وتصنيت األدوية منأا ه خيتلف حكمه عن حكـم 

مثل الدم، وهذا ممـا نقـل بعـ  البـاحثني اتفـاق الفقأـاء نقل األعضاء املتجددة من اإلنسان 

قـيار جممـت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي ، وصـدر (1)املعاملين ع  جـوا(ه 

هـ 0328م مجادى اآلخية 04-08اإلسمامي يف دورته اليابعة املنعقدة يف جدة يف املدة من )

مـن جسـم إنسـان  جيو( نقل العضـو» بجوا( الك، ونصه: م0288فربايي  م00-6)املوافق 

إىل جسم إنسان آخـي إن كـان هـذا العضـو يتجـدد تلقائًيـا كالـدم واجللـد، ويياعـى يف الـك 

 .(2)«اُرتاط كون الباال كامل األهلية، وحتقق الرشوط الرشعية املعتربة

ـــذه  ـــ  ه ـــم أن بع ـــذا احلك ـــ  ه ـــا يشـــكل ع ـــن مم ـــة لك ـــتم اســـتخماص األدوي ي

ــاء ــول النس ــن ب ــا م ــار  هيموناهت ــل عق ــا  مث ــال)اآليس ــونأو ) مالربوجين ، (3)ماهلوميج

                         
أحكــام نقــل أعضــاء اإلنســان يف الفقــه )يف رســالته الــدكتوراه  يوســف بــن عبــد اهلل األمحــد نقاالاالاادكتورم 0) 

عنـد كمامـه عـ  حكـم نقـل النخـا  العظمـي ص نقل األعضاء املتجـددة اهتفاق ع  جوا(  ماإلسمامي

اجلـواد  حممـد عبـد، أما نقل الدم فقد نقل اهتفاق ع  جوا(ه غري واحد من الباحثني منأم: الدكتور 402

م، والشـيخ 0/442) - مستجدة يف ووء الرشيعة اإلسـماميةاملسائل الطبية امليف رسالته ) حجا(  النتشة

ــة اهلل  ــالته املاجســتري )عصــمت اهلل عناي ــه اإلســمامييف رس ــي يف الفق ــأجزاء اآلدم ــا  ب ــة  -م اهنتف مكتب

د. حممد عـيل البـار  -التداو  باملحيما  ، وانظي: 052ص - هـ0303 - 0ط -باكستان  -جياغاسمام 

 .58-55ص - م0225هـ/0306 - 0ط -جدة  -يت دار املنارة للنرش والتو( -

 .م06، قيار رقم )55ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي م انظي: 0) 

 -موسوعة امليأة الطبية لسـبريو فـاخور  ، 048، 002ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس  انظي:م 4) 

  العجـاب يف رحلـة اإلنجـاب اآليا، 432ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  ، 022ص

 .  405ص - م0226هـ /  0305 - 0ط -دمشق  -دار القلم  -د. حامد أمحد حامد  -
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، ومعلـــوم نجاســـة (1) مالربوفـــا( )أو  مأو مـــن بـــول احلوامـــل مثـــل عقـــار )الربجينيـــل

 . (2)بول اآلدمي 

واجلواب عن هذا اإلُكال أن هـذه اهليمونـا  ه تـدخل يف تيكيـمه البـول، بـل هـي 

هلا فقط، وبالتـايل إاا تـم استخماصـأا  مستقلة يكون البول حامماً  يائيةكيمعبارة عن مواد 

 فإنه ه يكون هلا حكم البول من جأة النجاسة.

، وإنـام (3)وحيث قيل باجلوا( فإنه ه بد من التنبيه إىل أنـه ه جيـو( بيـت البـول لنجاسـته

                         
 .042، 000ص -أعطني طفما بأ  ممن لسمري عباس م انظي: 0) 

من بول احلوامل مصدره املشيمة التـي يتِـذى بواسـطتأا اجلنـني، فقـد  وملّماكمنااددمونااملستخلص 

 .من جسم املشيمة أصبح استخماصه يتم

 ، اليجـل والعقـم واهنجـاب إلبـياهيم022ص -موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  ]انظي:  

 .[408ص -اآليا  العجاب يف رحلة اإلنجاب ، 000ص -األدغم 

 [.43ص -. ]اإلمجا «وأمجعوااعىلالث متانجمسةاال ويف»: م قال ابن املنذر 0) 

ـــدائت الصـــنائت )4)  ـــا  6/058م، األم )0/58م، بلِـــة الســـالك )5/425م انظـــي: ب م، كشـــا  القن

 م.4/056)

م، ووجـه ابـن مفلـح مـن احلنابلـة جـوا( بيـت 5/505فأجـا( بيعـه كـام يف املحـ  ) ولملااابناحز  

قاميفااباناالقمسا ااوالالمجامعاكااماقيال,م: »0/023النجاسة إاا كان ينتفت هبا، وقال كـام يف الفـيو  )

بلا,اقميفااللخ ي:اهذاامناقوليفايديفاعىلابيعاالعذرة.اوقميفاابنااملمجشون:االااململكي:االابأساب يعاالز

 .«,األنيفامنامومفعاالومس بأساب يعاالعذرة

م[، ومـا الـك إه 0580م، مسـلم )0000عن بيـت امليتـة ]البخـار  ) لنأيه  والصحيحااألويف 

شحو اامليتاةافإنايفايطاىلااأرأيت)ا:قوليف»م: 3/305لنجاستأا، قال احلافظ ابن حجي يف فتح البار  )

هناماإفاأيافهالاحيالابيعهاماملاماذكادامانااملوامفع,اهبماالسفناويدهناهبمااجللاوداويستصا حاهباماالوامس(

هكذاافنهابعااالعلامعاكملشمفعياومنااأياال يع,اهواحدا (افقميفاال,)اقوليف:امقتضيةالصحةاال يع.

وهاواقاويفاأكثاداالعلاامعااد ااالنتفمعاهبام,حي:اوموه امنامحلاقوليفاوهواحدا اعىلااالنتفمعافقميفاا  عيف,

 . «فالايوتفعامناامليتةاأصالاعوده الالاممالصابملدليلاوهوااجللدااملدبوغ
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يبذل من غري عو ، والذ  يظأي أنه يمكـن للمستشـفيا  أن تسـتفيد مـن عينـا  بـول 

ل دون احلاجة إىل است ذان يف هذا ؛ والك ألن هذا البـول عـديم احلوامل املأخواة للتحلي

املالية، وحقه أن يتلف، فيكون اهستفادة منه يف استخماص اهليمونا  حم  مصـلحة ه 

 رضر فيه، فلم يفتقي إىل إان، واهلل تعاىل أعلم.

 حيوانية املصدر:حكم األدوية اهلرمونية الطبيعية ثالثًا: 

دويــــة اهليمونيــــة لعــــما  العقــــم كانــــت اهليمونــــا  يف أول أمــــي صــــناعة األ

ـــة املصـــدر  ـــما  حيواني ـــن خيصـــ (1)املســـتخدمة يف الع ـــت تســـتخلص م ـــث كان ، حي

، مــم حلــت األدويــة اهليمونيــة املصــنعة وإنســانية (3)، أو مــن مــخ اخلنــا(يي(2)الثــريان

 .(4)املصدر حملأا

ل يف الواقت العميل إه إنـه وهذه األدوية اهليمونية حيوانية املصدر وإن ق يعد هلا استعام

ه حــي  يف اإلُــارة إىل حكــم اســتعامهلا باختصــار، والــذ  يمكــن تلخيصــه يف النقطتــني 

 التاليتني:

ــة اهليمونيــة اســتعامل  أوال : ــه احلــل األدوي املستخلصــة مــن خيصــ الثــريان األصــل في

 عـ  هـذا قولـه، وه يـِيد ماألصالا ااألشايمعااإلبمحاة) واجلوا(، عممًا بالقاعدة الرشـعية

                         
 م.4/0208) -(ر  الِدد التناسلية واألعضاء التناسلية للبار  م انظي:0) 

 .038ص -العقم عند اليجال والنساء لسبريو فاخور  م انظي: 0) 

دار  -تيمجــة: د. فاوــل العبيــد عمــي  -د.أليــو  فيليــمه  -به وطــيق عماجــهم م انظــي: العقــم )أســبا4) 

 .003ص  -بريو   -النفائ  

العقـم عنـد اليجـال والنسـاء  م،4/0208) -(ر  الِدد التناسلية واألعضاء التناسلية للبـار م انظي: 3) 

 .038ص -لسبريو فاخور  
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؛ والك ألن املـياد باحلـديث األجـزاء  (1)(ةميتاومماقطعامناال هي ةاواهياحيةافه): 

 ;واخلرب أريد به ما يقطت من البأيمة مما فيه حياة »: التي حتلأا احلياة، قال ابن قدامة 

فـما  مـواد كيامويـة ه حتلأـا احليـاة، ، واهليمونـا (2) «ألنه بفصله يمو  ، وتفارقه احليـاة

 تكون داخلة يف دهلة احلديث، واهلل أعلم. 

املستخلصـة مـن اخلنـا(يي حمـيم ه جيـو( ؛ والـك ألن األدوية اهليمونية استعامل  ثمنيم :

وقـد أمجـت املسـلمون »: (3) تناول يشء من أجزاء اخلنزيي حميم إمجاعًا، قال النـوو 

                         
م ؛ 0858رقــم ) -م 4/000) -نــه قطعــةبــاب يف صــيد قطــت م -رواه أبــو داود يف كتــاب الصــيد م 0) 

رقم  -م 3/53) -باب ما قطت من احلي فأو ميت - والرتمذ  يف كتاب األطعمة عن رسول 

والعمـل عـ  هـذا  (يد بن أسلم هذا حديث حسن غييمه ه نعيفه إه من حديث»م وقال: 0382)

م 0/0250) -هـي حيـة باب ما قطت من البأيمة و -؛ وابن ماجه يف كتاب الصيد  «عند أهل العلم

وصححه احلاكم يف املستدر  يف كتاب األطعمة  ؛  م من حديث أيب واقد الليثي4006رقم ) -

م، 5525رقـم ) -م 3/066)-م ؛ ويف كتاب الذبائح 5050، 5052رقم ) -م 048، 3/045) -

 م.5650رقم ) -م 0/285واأللباين يف صحيح اجلامت )

 .م0/55)م املِني 0) 

مـن قـيى  -بن أ  بن مي  بن حسن، أبو (كييـا، لقـمه بـالنوو  نسـبة إىل قييـة نـوى  هو: حييىم 4) 

حيـث ولـد ونشـأ. ُـيخ مـذهمه الشـافعية يف (مانـه ، حمـد  ، أصـويل ،  - حوران من أعامل دمشق

ــد ســنة ) ــويف ســنة ) 640لِــو . ول هـــم. مــن مصــنفاته: )أح صــحيح مســلمم ،  656هـــم، وت

الصــاحلنيم، )رووــة الطــالبني وعمــدة املفتــنيم ، )املنأــا م ، )املجمــو  أح املأــذبم ، )ريــا  

 القيآنم ، )األاكارم ، )األربعني النوويةم ، )هتذيمه األسامء واللِا م. )التبيان يف آداب محلة

ــبكي )  ــافعية للس ــا  الش ــه يف: طبق ــي تيمجت ــيد  8/425]انظ ــي  ب ــن تِ ــية هب ــوم الزاه م، النج

 .م[04/558)م، البداية والنأاية هبن كثري5/435) م، ُذرا  الذهمه هبن العامد5/058)
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 .(1) «ع  حتييم ُحمه، ودمه، وسائي أجزائه

   حتييم تناول يشء من أجزاء اخلنزيي: ومن األدلة ع

ـــــاىل: [ 0] ـــــه تع            ﴿قول

﴾(2) . 

 .           ﴾(3)﴿قوله تعاىل: [ 0]

   ﴿قولـــه تعـــاىل: [ 4]                            

               ﴾(4). 

                         
 م.2/5م املجمو  )0) 

اختلفوا يف نجاسـة ُـعي اخلنزيـي: فـذهمه املالكيـة وهـو  -رمحأم اهلل  -إىل أن الفقأاء  وأحباأناأش اهوم 

حليـاة، رواية عن اإلمام أمحد اختارها ُيخ اإلسمام ابن تيمية إىل عدم نجاسة ُعي اخلنزيي ؛ ألنـه ه حتلـه ا

واهمه اجلمأور من احلنفيـة والشـافعية واحلنابلـة إىل نجاسـته، لكـن رخـص احلنفيـة يف اسـتعامله يف خـي( 

النعال استحسانًا وهو رواية عن اإلمام أمحد للحاجة، ومذهمه احلنابلة كياهة اخلـي( بشـعي اخلنزيـي، وأمـا 

نـه لـو صـ  بنعـل خـي( بـه صـحت الشافعية فلم ييخصوا يف اهنتفا  بشعي اخلنزيـي، لكـنأم نصـوا عـ  أ

البحـي اليائـق م، 5/030م)0/64صماته فيوـًا كانـت أو نفـمًا لعمـوم البلـوى.]انظي: بـدائت الصـنائت )

 -دار الكتــاب اإلســمامي  -(يـن الــدين بـن إبــياهيم بـن حممــد الشـأري بــابن نجـيم  -أح كنـز الــدقائق 

م، أســنى 0/84ييش عــ  خليــل )م، أح اخلــ0/006م، التــا  واإلكليــل )0/004) - 0ط -القــاهية 

م، كشــا  القنــا  0/045الفــيو  ) ،م0/60م، املِنــي )0/85م، حاُــية اجلمــل )0/00املطالــمه )

 م[.   00/020م )00/605م، جممو  فتاوى ُيخ اإلسمام ابن تيمية )0/65)

 [.054م سورة البقية، اآلية ]0) 

 .[4، اآلية ]سورة املائدةم 4) 

 .[035] ، اآليةسورة األنعامم 3) 
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  ﴿يف قولــه تعــاىل:  قــال اجلصــاص     ﴾  :« ،ــه قــد تنــاول ُــحمه فإن

ألنـه معظـم  ؛، وإنام اكي اللحموعظمه، وسائي أجزائه... وه خما  بني الفقأاء يف الك 

 .(1)«منافعه

وبناء ع  ما تقدم فإنه ه جيو( صناعة أدوية مستخلصة مـن اخلنـا(يي لعـما  العقـم أو 

 :(2)ا  إىل ما تقدم من اهستدهل أميين مأمني؛ ويض غريه

إن يف صناعة األدوية التي حتتو  ع  مواد مستخلصة من اخلنـا(يي تكثـريًا للخنـا(يي، [ 0]

وتيبيتأا، والعناية هبا، واملحافظة عليأـا، وهـذا أمـي منـا  ملقصـود الشـار  املتمثـل يف إتـما  

اوالاذيانفيساابياده,الي): ، فقـد قـال (3)اخلنا(يي وشاكناأنايوازيفافايك اابانامادي احكاام 

إنــام حيكــم برشــيعة  احلــديث، وعيســى  (4)(مقسااطم ,افيكناااالصااليب,اويقتاالااخلوزيااد

   .(5)اإلسمام، فدل الك ع  أن اخلنزيي ه قيمة له ؛ ألن اليشء املنتفت به ه يرش  إتمافه

                         
 .م0/342أحكام القيآن )م 0) 

د.  -املواد املحيمة والنجسة يف الِذاء والدواء بني النظيية والتطبيـق  م انظي هذا املووو  تفصيمًا يف:0) 

أحكــام اهلندســة ، 52-60ص -م 0223هـــ /  0305 - 0ط  -دمشــق  -دار القلــم  -نزيــه محــاد 

كليـة  -مقـدم لنيـل درجـة الـدكتوراه يف الفقـه بحـث  -بـن عبـد العزيـز الشـويي   سـعد -الورامية 

 .332-305ص -هـ 0305 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية  -الرشيعة 

 .م4/550) - ةعرش ةالدورة احلادي -جملة جممت الفقه اإلسمامي  م انظي:4) 

 -كتـاب املظـاق  ويف م ؛0022رقـم ) -م 0/553) -بـاب قتـل اخلنزيـي  -رواه البخار  يف كتاب البيو  م 3) 

ــي ــل اخلنزي ــاب كرســ الصــليمه وقت ــم ) -م 0/855) -ب ــاء  م ؛0433رق ــاب األنبي ــزول  -ويف كت ــاب ن ب

بــاب نــزول  -ومســلم يف كتــاب اهيــامن  م ؛4063رقــم ) -م 4/0050) -بــن مــييم  عيســى

 . هييية من حديث أيبم 055رقم ) -م 0/045) - بن مييم حاكاًم برشيعة نبينا  عيسى

 م.6/58م، املح  )6/320ي: فتح البار  )م انظ5) 
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  إىل التجارة إن صناعة األدوية التي حتتو  ع  مواد مستخلصة من اخلنا(يي تؤد[ 0]

لنااهللاورسوليفاحاد ابياعااخل اداوامليتاةا): فيأا بالبيت والرشاء، وهذا أمي حميم لقوله 

وأمجعـوا عـ  أن بيـت اخلنزيـي وأاءه »: (2) ، قال ابـن املنـذر(1)(واخلوزيداواألصوم 

 ، واهلل تعاىل أعلم.(3)«حيام

عاجلــــة اهوــــطيابا  الذهنيــــة واهنفعاليــــة باســــتخدام م هااااو:العااااال االوفيسااااا

ـــنف  ـــم ال ـــذ  هيـــتم بدراســـة الســـلو  أو وســـائل عل ـــم ال ـــنف  هـــو العل ـــم ال ، وعل

  .(4)الطبيعة البرشية

                         
م ؛ ومسلم يف 0000رقم ) -م 0/552) -باب بيت امليتة واألصنام -رواه البخار  يف كتاب البيو  م 0) 

م من 0580رقم ) -م 4/0025) -باب حتييم بيت اخلمي وامليتة واخلنزيي واألصنام -كتاب املساقاة 

 . حديث جابي

هــم  408هــم، وتـويف سـنة ) 030بن املنذر النيسابور ، أبو بكي. ولد سـنة )حممد بن إبياهيم  :هوم 0) 

ع  الصحيح. كان حمدمًا مقة، فقيأًا، عاملـًا مطلعـًا، جمتأـدًا ه يقلـد أحـدًا، مكثـيًا يف التصـنيف، مـن 

 أا م وغريها. )اإلمجا م، )األوسطم، )اإل :مؤلفاته

م، ُـذرا  الـذهمه 03/320 أعـمام النـبماء )م، سـري3/025]انظي تيمجتـه يف: وفيـا  األعيـان ) 

 .م [0/020م، كشف الظنون )0/082)

 .22م اإلمجا  ص 4) 

 ، http://www.mawsoah.net: -مصـطلح )العـما  النفيسـم - موقت املوسوعة العيبية العامليـةم انظي: 3) 

 -د كنعـان املوسـوعة الطبيـة الفقأيـة ألمحـ، 525ص -القاموس الطبي العييب لعبد العزيز اللبـد  

 .05ص -القاهية  -دار املعار  - د. أمحد عز  راجح - أصول علم النف ، 220ص
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تطورًا كبريًا يف العرص احلديث، وأنش ت عيادا  متخصصة العما  النفيس وقد تطور 

 معظــم احلــاه  عــ  تبــادل وتنطــو  املعاجلــة النفســية يفيف عــما  األمــيا  النفســية، 

، وأحيانـًا يعطـى املـيي  أدويـة مأدئـة لألعصـاب ومزيلـة يي املـاحلديث بني املعالغ و

  .(1)للتوتي

، (2)وقد تقدم بأن األسباب النفسـية قـد تكـون مـن أسـباب العقـم يف بعـ  احلـاه 

 (3) .فينصح األطباء يف هذه احلاه  امليي  بالعما  النفيس وبمياجعة الطبيمه النفيس

وهذا النو  من املعاجلة هو نو  من التداو ، فيكون داخمًا يف عموم األدلة الدالة عـ  

، ولكن مت مياعاة الضوابط الرشعية العامة، والتي من أمهأا يف جمال (4)مرشوعية التداو 

العما  النفيس عدم اخللـوة بـني املـيأة واليجـل األجنبـي عنأـا املتمثـل يف خلـوة الطبيـمه 

ة أو الطبيبــة بــامليي  ؛ والــك ألن هــذا ممــا جــاء  نصــوص الرشــيعة بتحييمــه باملييضــ

، وقوله: (5)(الاخيلونارجلابممدأةالالامعاذياحمد ): والتحذيي منه، ومن الك قوله 

                         
 -املـيأة يف رحلـة العمـي لِسـان الزهـي  ، 202ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحـد كنعـان م انظي: 0) 

 . http://www.mawsoah.net: -مصطلح )العما  النفيسم-موقت املوسوعة العيبية العاملية، 056ص

 . 062-052، 033-030م انظي ما تقدم: ص0) 

ـــالعقــم عنــد اليج، 85ص -أعطنــي طفــما بــأ  ممــن لســمري عبــاس  م انظــي:4)  ال والنســاء لســبريو ــ

 . 86ص -فاخور  

 . 032م انظي ما تقدم: ص3) 

باب من اكتتمه يف جيش فخيجت اميأتـه حاجـة وكـان لـه  -رواه البخار  يف كتاب اجلأاد والسري م 5) 

باب ه خيلون رجـل بـاميأة  -م ؛ ويف كتاب النكاح 0833رقم ) -م 4/0223) -هل يؤان له عذر

باب سفي امليأة مت حمـيم إىل  -م ؛ ومسلم يف كتاب احلغ 3245رقم ) -م 5/0225) -إه او حميم 

 . م ؛ من حديث ابن عباس0430رقم ) -م 0/258) -حغ وغريه
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 ، واهلل تعاىل أعلم.(1)(أالاالاخيلونارجلابممدأةالالاكمناثملثهاماالشيطمن)

 (2)ح (ر ـــــــــــي أصبـــــــاوــــــي احلـــــــــــمه يف العصــــــــدم الطـــــــــت تقـــــــــــم

                         
 -م 3/323) -باب ما جـاء يف لـزوم اجلامعـة -  ل اهللرواه الرتمذ  يف كتاب الفتن عن رسوم 0) 

م، ويف 5586رقم ) -م 00/422) -م ؛ وصححه ابن حبان يف كتاب احلظي واإلباحة 0065رقم )

رقـم  -م 05/000) -عام يكـون يف أمتـه مـن الفـتن واحلـواد   باب إخباره -كتاب التاريخ 

 فضـل الصـحابة والتـابعني  بـاب -عن مناقـمه الصـحابة   م، ويف كتاب إخباره6508)

 م، و485رقم ) -م 0/025) -م ؛ كام صححه احلاكم يف كتاب العلم 5053رقم ) -م 06/042)

 م.6/005م ؛ وصححه األلباين يف إرواء الِليل )422رقم ) -م 0/022)

هـذا التعبــري، كـام يسـتعملون تعبــريا  أخـيى مــن أُـأيها: )غــيس والبــاحثون  يساتع لااألط امعم 0) 

د. أكثي الباحثني ه يوردون فيوقًا بني هذه التعـربا ، يف حـني يـيى واءم و )نقل األعضاءم، األعض

د. حممـد محـاد أن التعبري الصـحيح هـو )غـيس األعضـاءم، وقـد ناقشـه يف الـك حممد أيمن الصايف 

ــي، ــل  مــيهغ اهليت ــني )نق ــني )غــيس األعضــاءم أو )(راعــة األعضــاءم وب ــيق ب ــل ف ــه يف املقاب لكن

، فجعل )(ر  األعضاءم عملية حملأا جسـد املـيي  الـذ  يعـاين مـن تلـف أو عطـمه يف األعضاءم

عضو من أعضائه أو توقفـه عـن أداء وظيفتـه، أمـا )نقـل األعضـاءم فجعلأـا عمليـة حملأـا صـاحمه 

هو عدم التفييـق للـتما(م بـني  -واهلل أعلم  -العضو السليم الذ  سيتم أخذ العضو منه. واألقيب 

 قيقة أن مأمة (ر  األعضاء متي بثما  مياحل: العمليتني، واحل

 امليحلة األوىل: أخذ العضو من الشخص املنقول منه. 

 امليحلة الثانية: برت نظري العضو من املنقول إليه. 

 =          امليحلة الثالثة: ووت العضو املنقول يف مووعه املأيىأ له يف املنقول إليه.                               
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ود بزراعــة األعضــاء: ـــ، واملقصيف جســم اإلنسـان أمــيًا واقعـًا وملموســاً  (1)اءـــــــاألعض

                                                          
د. حممد محـاد  -التكنولوجيا احلديثة والقانون اجلنائي م، 0/38) بكي أبو (يدلفقه النوا(ل =]انظي:  

غــيس ، 06-03ص - م0223 - 0ط -عــامن  -دار الثقافــة للنرشــ والتو(يــت  -مــيهغ اهليتــي 

وـمن  -د. حممد أيمـن الصـايف  -األعضاء يف جسم اإلنسان، مشاكلـه اهجتامعية وقضاياه الفقأية 

م، 0/005) -بحو  الدورة اليابعة ملجمت الفقه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي 

 -مـنأغ اسـتنباط أحكـام النـوا(ل ملسـفي القحطـاين ، 440ص -أحكام اجلياحة الطبيـة للشـنقيطي 

 [.656ص

مـو  )كـل عظـم وافـي بلحمـهم، وعـيى  يف املعـاجم املعـاملة بأنـه: )جـزء مـن جم لِـة هـو: العضوم 0) 

،  بـدنمالاجلـزء املتميـز عـن غـريه مـن ) يطلقـون العضـو عـ :ف -رمحأم اهلل  -الفقأاء اجلسدم، أما 

 .صبتكاللسان واألنف واإل

ويف اصطماح األطباء عيى  العضو بأنه: )كل جزء تام من جممو  اجلسد يـؤد  وظيفـة معينـةم، مـم  

العضو هو: )أ  جزء من اجلسـم البرشـ   ليصبح -تبعًا لتطور العلوم الطبية  -تطور هذا التعييف 

جممت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة يتكون من أنسجةم، وتبعًا هلذا التطور يف مفأوم العضو فإن 

هــ 0328م مجـادى اآلخـية 04-08املنعقدة يف جدة يف املدة من ) اليابعةدورته يف املؤمتي اإلسمامي 

انتفا  اإلنسان بأعضاء جسم إنسان يف قياره بشأن  -العضو  عيى م 0288م فربايي 00-6املوافق )

 - كقينية العـني - من أنسجة وخمايا ودماء ونحوها ،أ  جزء من اإلنسانبأنه: ) - آخي حًيا أو ميًتا

 .مأم انفصل عنه ،سواء أكان متصمًا به

ة الكويتية مادة )    ام، املوسوعة الفقأي -مادة )    ام، املعجم الوسيط  -]انظي: لسان العيب  

املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد ، 582ص -القاموس الطبي العييب لعبد العزيز اللبد  م، 5/056)

رسقــة األعضــاء باجلياحــة ، 04-08ص -التكنولوجيــا احلديثــة ملحمــد اهليتــي ، 500ص -كنعــان 

مكة املكيمة  -دار طيبة اخلرضاء  -د. حممد يرس  إبياهيم  -الطبية وأحكام القصاص املرتتبة عليأا 

ـــ/0306 - 0ط - ــمامي، 006-005ص - م0225ه ــه اإلس ــت الفق ــيارا  وتوصــيا  جمم  - ق

 م[.06، قيار رقم )55ص
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أخذ جزء من جسم إنساٍن، وووعه يف مووت آخي من اإلنسـان نفسـه أو غـريه ملصـلحة »

 .(1)«املنقول له

عضــو مــن األعضــاء أخــذ )عــة األعضــاء التناســلية فيمكننــا أن نعيفأــا بأهنــا: أمــا (را

من جسم إنساٍن، وووعه يف مووت آخي من اإلنسان نفسـه أو غـريه  التناسلية أو جزء منه

 .مملصلحة املنقول له

ة مـن (2)وقد تقدم بيان األعضاء التناسلية لكل من اليجل وامليأة ، أما املصلحة امليجـوى

 اء التناسلية فأي أحد أمور ممامة:(راعة األعض

قـد يكـون اليجـل قد يكون الِي  من (راعة األعضاء التناسلية حتصـيل النسـل ؛ إا 

نسـداد احلبـل هأو  ،كـوهنام مقطـوعتنيلأو مهـا سبمه تلف اخلصيتني أو عجزبغري منجمه 

بيضـني أو تعطلأـام ملـي  ه وقد تكون املـيأة كـذلك غـري منجبـة بسـبمه تلـف امل املنو ،

تلـف يف الـيحم حيـو  إىل لأو  ،نسـداد القنـاتني النـاقلتني للبويضـا هأو  ،يمكن عماجـه

 كونه قد أ(يل باجلياحة. لأو  إبداله،

د يمتنت اهستمتا  عن؛ إا  حتصيل اللذةقد يكون الِي  من (راعة األعضاء التناسلية 

يمتنـت كـام  اليجل أو يضـعف لعـدة أسـباب، ومنأـا: تلـف اخلصـيتني، أو انقطـا  الـذكي،

أو  ،اهستمتا  عند امليأة أو يضعف لعـدة أسـباب منأـا: تلـف املبيضـني، أو تلـف الـيحم

 انقطا  البظي. 

                         
بحـث مقـدم  -يوسـف بـن عبـداهلل األمحـد  -انظي: أحكام نقل أعضاء اإلنسان يف الفقه اإلسمامي م 0) 

 -بــن ســعود اإلســمامية جامعــة اإلمــام حممــد  -كليــة الرشــيعة  -لنيــل درجــة الــدكتوراه يف الفقــه 

د. حممـد عـيل  -املوقف الفقأي واألخماقـي مـن قضـية (ر  األعضـاء . وانظي: 02ص - هـ0305

 .82ص -م0223هـ/0303 - 0ط -بريو   -الدار الشامية  -دمشق  -دار القلم  -البار 

 .005-008م ص0) 
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؛ إا  اجلـامل املطلـوب لكـل إنسـانقد يكون الِي  من (راعة األعضاء التناسلية حتصـيل 

: خشـونة مثلاخلصية اهليمون الذكي  يف الدم الذ  يتسبمه يف ظأور الصفا  اليجولية  تفي(

الصو ، ونمو ُعي الشارب واللحية، و(يادة نمو العظام وتطور العضـما ، وهـذه صـفا  

األنثوية مثل:  الصفا  ظأوريفي( املبي  هيمون األنومة، الذ  يتسبمه يف ، كام مجالية لليجل

كـرب حجـم الثـديني، واتسـا  احلـو ، ونعومـة اجللـد وتو(يـت الـدهون يف و نعومة الصو ،

 . (1) وغري الك مما حيقق مجال امليأة أماكن معينة من اجلسم مثل الفخذين،

وقبل الرشو  يف بيان حكم (راعة األعضـاء التناسـلية ه بـد مـن التنبيـه عـ  قضـيتني 

 هامتني: 

 ىل:القضية األو

متفيعـة عـن  -أ  حكـم (راعـة األعضـاء التناسـلية  -إن مما هو ظاهي أن هذه املسألة 

، فاحلـديث (2)، وهي مسألة  تلـف فيأـا أصـماً محكم (راعة األعضاء بشكل عام)مسألة 

                         
دار النفـائ  للطباعـة والنرشـ  -د. حممـد سـليامن األُـقي  -انظي: أبحا  اجتأادية يف الفقه الطبي م 0) 

جياحـا  الـذكورة واألنومـة يف وـوء ، 002ص - م0226هــ/0306 - 0ط -عامن  -والتو(يت 

، 402-405ص -القـاهية  -دار الفـماح  -حممد ُافعي مفتاح بوُـية  -الطمه والفقه اإلسمامي 

 .305ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد 

جـدة  -مكتبة الصحابة  -د. عقيل بن أمحد العقييل  -حكم نقل األعضاء ألة يف: اخلما  يف هذه املسانظي م 0) 

 -د. مصطفى حممـد الـذهبي  -نقل األعضاء بني الطمه والدين ، 035-62ص -م 0220هـ/0300 -

ــاهية  -دار احلــديث  ـــ/0303 - 0ط -الق ــان ، 000-50ص - م0224ه ــل أعضــاء اإلنس ــام نق أحك

أحكـام اجلياحـة ، 005-050ص -األعضـاء ملحمـد يرسـ   رسقـة، 340-050ص -ليوسف األمحد 

الكييم د. مـأمون عبـد -الطبية واجلياحية روا امليي  عن األعامل ، 420-440ص -الطبية للشنقيطي 

املوقــف الفقأــي ، 422-464ص -م 0226هـــ/ 0305-اإلســكندرية  -دار املطبوعــا  اجلامعيــة  -

 .020-060، 033-045ص -لبارلواألخماقي من قضية (ر  األعضاء 
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عن حكم (راعة األعضاء التناسلية إنام هو عند القائلني بجوا( (راعـة األعضـاء بشـكل 

م فمـن البـدهي أهنـم سـيذهبون إىل حيمـة (راعـة األعضـاء عام، أمـا القـائلون بـالتحيي

 التناسلية.

وقـــــد صـــــدر  قـــــيارا  وفتـــــاوى مـــــن عـــــدد مـــــن املـــــؤمتيا ، واملجـــــامت 

ــــكل  ــــل األعضــــاء بش ــــوا( نق ــــوى بج ــــان الفت ــــة، وجل ــــا  العلمي ــــة، واهلي  الفقأي

 عام، ومن الك:

ـــل [ 0] ـــا يف إبيي ـــد يف ماليزي ـــدويل املنعق ـــمامي ال ـــؤمتي اإلس ـــيار امل  م0262ق

  .(1)مهـ0482)

بتـــاريخ  فتـــوى جلنـــة اإلفتـــاء التابعـــة للمجلـــ  اإلســـمامي األعـــ  يف اجلزائـــي[ 0]

 . (2)م02/3/0250هـ املوافق 6/4/0420

املوافـق  ،هـ02/5/0425جلنة اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلاُمية بتاريخ فتوى [ 4]

 .(3)م08/5/0255

                         
اللجنــة الدائمــة للبحــو   - نقــل دم أو عضــو أو جزئــه مــن إنســان إىل آخــيمم مشــار إليــه يف بحــث )0) 

ــاء باململكــة العيبيــة الســعودية  رجــمه  - 00العــدد  -جملــة البحــو  اإلســمامية  -العلميــة واإلفت

 .50ص - م0288هـ/ فربايي 0328

 -جملـة البحـو  اإلسـمامية  - مـن إنسـان إىل آخـيمنقـل دم أو عضـو أو جزئـه م مشار إليه يف بحث )0)

 .33ص -00العدد 

 -د. عبـد السـمام داود العبـاد   -انظي: انتفا  اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخيحيـاً أو ميتـاً م 4)

 -ومن بحو  الدورة اليابعة ملجمت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي 

 م.0/302)
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يف عــام شــؤون اإلســمامية الكويتيــة و(ارة األوقــا  والفتــوى إدارة اإلفتــاء بــ[ 3]

  .(1)م0252هـ املوافق 0422

يف دورهتا الثالثة عرشة املنعقدة يف  هي ة كبار العلامء باململكة العيبية السعوديةقيار[ 5]

  .(2)م05/8/8002هـ املوافق 6/00/3200وتاريخ  م22)الطائف رقم 

 الثامنـةق اإلسمامي يف دورته قيار املجمت الفقأي اإلسمامي املنبثق عن رابطة العا[ 6]

هــ املوافـق 0325مجـادى األوىل  5ربيـت اآلخـي إىل  08املنعقدة بمكة املكيمة يف املدة مـن 

 .(3)م0285ينايي م02-08)

 اليابعـةدورتـه يف  املنبثق عن منظمة املـؤمتي اإلسـماميقيار جممت الفقه اإلسمامي [ 5]

 فربايـي م00-6)هــ املوافـق 0328 اآلخيةمجادى م 04-08املنعقدة يف جدة يف املدة من )

  .(4)م8802

املوافــق هـــ، 0302قـيار جممــت الفقـه اإلســمامي باهلنـد الصــادر يف مجـادى األوىل [ 8]

  . (5)م8202ديسمرب 

                         
 جملـةم، 0/024) -و(ارة األوقا  والشؤون اإلسـمامية الكويتيـة لالفتاوى الرشعية جمموعة  انظي:م 0)

]رجــمه  -العــدد األول  -الســنة األوىل  -جامعــة الكويــت  -الرشــيعة والدراســا  اإلســمامية

 .064ص  -م[ 0283أبييل  -هـ 0323

 - 0ط -امة هلي ة كبار العلـامء األمانة الع -أبحا  هي ة كبار العلامء باململكة العيبية السعودية  انظي:م 0)

 م.5/30) -م 0220هـ/0304

 .032-036ص - قيارا  جمل  املجمت الفقأي اإلسمامي ليابطة العاق اإلسمامي انظي:م 4)

 م.06، قيار رقم )55ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي  انظي:م 3)

 .033ص -فقه النوا(ل للجيزاين م مشار إليه يف: 5)
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يف الثامنـة  يف جلسـة املجمـتفتوى جممت البحو  اإلسمامية ودار اإلفتاء املرصية [ 2]

  .(1)م03/3/0225املوافق  هـ05/00/0305يف املنعقدة الثالثة والثمامني الدورة 

وهذا اجلوا( مضبوط بضوابط يمكن معيفتأا من خمال اسـتعيا  قـيار جممـت الفقـه 

 وفيه:  -املشار إليه سابقًا  - املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامياإلسمامي 

مـت  ،جيو( نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكـان آخـي مـن جسـمه أوال :»

 ،ة التأكد مـن أن النفـت املتوقـت مـن هـذه العمليـة أرجـح مـن الرضـر املرتتـمه عليأـامياعا

أو  ،وبرشط أن يكون الك إلجياد عضـو مفقـود أو إلعـادة ُـكله أو وظيفتـه املعأـودة لـه

  .إلصماح عيمه أو إ(الة دمامة تسبمه للشخص أاى نفسًيا أو عضوًيا

                         
بيان من جممت البحو  اإلسمامية ودار اإلفتاء املرصية باحلكم الرشعي يف نقـل األعضـاء مـن  انظي:م 0)

حمـيم  - السنة السـبعون - جملة األ(هي -األمني العام للمجمت  -احلي إىل احلي ومن امليت إىل احلي 

                                       م.                                                            36-0/35) -هـ  0308

هنا إىل أن من أوائل من أفتى يف مسألة (ر  األعضاء هو الشيخ: حسن مأمون مفتـي  وجتدرااإلشمرة 

الديار املرصية حيث أفتى بجوا( أخذ عـني امليـت لرتقيـت قينيـة عـني مكفـو  حـي يف الفتـوى رقـم 

 م. 0252بييل أ 03هـ املوافق 0458ُوال  6م الصادرة يف 0285)

و(ارة  -نرش: املجل  األع  للشؤون اإلسمامية  -دار اإلفتاء املرصية  -]انظي: الفتاوى اإلسمامية  

م. وانظـي فتـوى الشـيخ حممـد خـاطي رقـم 5/0550) -م 0280هـ/ 0320 -القاهية  -األوقا  

مليـت لعـما  م يف جوا( سلخ جلـد ا0254فربايي  4هـ املوافق 0420او احلجة  4م وتاريخ 0262)

م 0404م، وفتوى الشيخ جـاد احلـق حسـنني جـاد احلـق رقـم )0525-5/0525حيوق األحياء )

ــاريخ  ــق 0322حمــيم 05وت ـــ املواف ــل األعضــاء )0252ديســمرب  5ه -02/4520م يف جــوا( نق

 م[. 4505
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إن كـان هـذا العضـو  ان آخـيجيو( نقل العضـو مـن جسـم إنسـان إىل جسـم إنسـ :ثمني م

ويياعى يف الك اُرتاط كون الباال كامـل األهليـة، وحتقـق  ،كالدم واجللد يتجدد تلقائًيا

  .الرشوط الرشعية املعتربة

جتو( اهستفادة من جـزء مـن العضـو الـذ  استؤصـل مـن اجلسـم لعلـة ميوـية  ثملث م:

  .- لعلة ميويةكأخذ قينية العني إلنسان ما عند است صال العني - لشخص آخي

م:  حييم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلمه من إنسان حي إىل إنسان آخي.  رابع 

حييم نقل عضو من إنسان حـي يعطـل (والـه وظيفـة أساسـية يف حياتـه وإن ق  لممسم:

أما إن كـان النقـل يعطـل  - كنقل قينية العينني كلتيأام -تتوقف سمامة أصل احلياة عليأا 

 فة أساسية فأو حمل بحث ونظي كام يأيت يف الفقية الثامنة.جزًءا من وظي

م: أو تتوقـف  ،جيو( نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته ع  الـك العضـو سمدس 

أو برشـط  ،برشط أن يأان امليت أو ورمتـه بعـد موتـه ،سمامة وظيفة أساسية فيه ع  الك

  ورمة له.موافقة ويل املسلمني إن كان املتو  جمأول اهلوية أو ه

م: وينبِي مماحظة أن اهتفاق ع  جوا( نقل العضو يف احلاه  التـي تـم بياهنـا،  سمبع 

؛ إا ه جيـو( إخضـا  أعضـاء اإلنسـان للبيـت  مرشوط بأن ه يتم الك بوساطة بيت العضو

أو  ابتِاء احلصول ع  العضو املطلوب عند الرضورة، أما بذل املال من املستفيد، بحال ما

 .فمحل اجتأاد ونظي وتكيياًم  مكافأة

فأـو حمـل  ممـا يـدخل يف أصـل املووـو  كل ما عدا احلـاه  والصـور املـذكورة ثممو م:

  .(1)«بحث ونظي

                         
 م.06، قيار رقم )55ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي  انظي:م 0)
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 القضية الثانية:

إن اخلما  املشار إليه يف القضية األوىل إنام هو يف نقل األعضـاء مـن ُـخص و(رعأـا 

أخـذ جـزء مـن جسـم إنسـاٍن، »و: يف آخي، فما يـدخل فيـه النقـل والـزر  الـذايت الـذ  هـ

بحيمة هذا النـو   -فيام نعلم  -؛ إا ه قائل  (1)«وووعه يف مووت آخي من اإلنسان نفسه

، لكن ه بد من توفي أوط اجلوا( املشار إليأا يف قيار جممت الفقـه (2)من (راعة األعضاء 

، - (3)ذ  سـبق اكـيهالـ - دورته اليابعةيف املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي اإلسمامي 

جيو( نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخي من جسمه، مت مياعاة »وفيه: 

التأكد من أن النفت املتوقت من هذه العملية أرجح من الرضـر املرتتـمه عليأـا، وبرشـط أن 

يكون الك إلجياد عضو مفقود أو إلعادة ُكله أو وظيفته املعأودة له، أو إلصماح عيـمه 

 .(4)«اً إ(الة دمامة تسبمه للشخص أاى نفسًيا أو عضويأو 

نقل اجللـد مـن الفخـذ إىل العضـد بسـبمه حـيق أو ومن صور هذا النو  من الزراعة: 

نقل العظام من مووت إىل آخـي  أو مي  فيه، أو نقل وريد من الفخذ والساق إىل القلمه،

املعـدة أو املـي ء، هتشمت فيـه العظـام أو أ(يلـت، أو نقـل جـزء مـن األمعـاء ليحـل حمـل 

                         
 .00ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد ، 065 ص -ء ملحمد يرس  رسقة األعضا انظي:م 0)

وقـد جـاء الترصـيح بجـوا( بعد البحث ع  قائل بحيمة النقل الذايت ممن لـه بحـث منشـور،   اأقام 0)

النقـل الــذايت يف قـيارا  كــل مــن: هي ـة كبــار العلـامء باململكــة العيبيــة السـعودية، املجمــت الفقأــي 

نبثــق عــن رابطــة العــاق اإلســمامي، جممــت الفقــه اإلســمامي املنبثــق عــن منظمــة املــؤمتي اإلسـمامي امل

 .050ص اإلسمامي، جممت الفقه اإلسمامي باهلند، وقد سبقت اإلُارة إىل هذه القيارا  

 .054-050م ص4)

ــيارا  وتوصــيا  جممــت الفقــه اإلســمامي انظــي:م 3) ــم )55ص -ق ــيار رق م.وانظــي الضــوابط 06، ق

 .052-068ص -رسقة األعضاء ملحمد يرس جلوا( الزراعة الذاتية مت أدلتأا عند: والرشوط 
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  .(1)وكتبديل قينية عني املصاب بالعمى إىل العني األخيى التي حتتا  إىل القينية لتبرص

اومناصوراالزراعةاالذا يةا اجمميفا راعةااألعضمعاالتومسلية:

  .(2)انتزا  جزء يسري من األمعاء الدقيقة و(رعه بدهً من قناة املبي  يف حال تلفأا[ 0]

  .(4)أو الرتقيت اجللد  (3)باستخدام األمعاءبناء مأبل [ 0]

أخذ أنسجة من املبي  وجتميدها إىل حني احلاجة إىل اإلنجاب، حيث يتم (راعـة [ 4]

  .(5)األنسجة يف املبي  مية أخيى

                         
 .065ص -رسقة األعضاء ملحمد يرس   انظي:م 0)

 .455ص -انظي: جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية م 0)

 م.0/020) -املسائل الطبية املستجدة للنتشة  انظي:م 4)

م يف 0225هـ/0306يف الرشق األوسط ملواطنة إماراتية عام  أول عملية من هذا النو  وقداأجديتم 3)

 ديب، وقد أجياها الطبيمه طاهي ُاهني مت فييق طبي متخصص، واستمي  العملية ست ساعا .

 [.http://www.roro44.com/healthاملجلة الطبيه ع  اليابط:] 

قبـل املـيأة   التـي تؤخـذ مـن تجميـد أجـزاء مـن أنسـجة املبـيالعملية أن يقوم األطباء ب وفكدةاهذهم 5)

وقـد متـت هـذه الزراعـة ، يف املبي  بمجيد انتأاء العما ومن َممَّ (رعأا  اخلضو  لعما  الرسطان،

ـــ/أبييل 0303يف صــفي بنجــاح  ــا )0224ه ــة عميه ــيأة بلجيكي ــام  40م هم ســنةم أصــيبت يف ع

صـل منأـا ؤتوقبـل أن  ضـت للعـما  الكيميـائي اس بنو  من مي  الرسـطان،م 0225هـ/0305

(ر  النسيغ املبييض مية أخيى أسفل املبي  بعد سبت سنوا  وبعد أن ُفيت ، نسيغ مبييض ومجد

كانت عمليتا الطمث وإنتا  البويضـا   وبعد أربعة أُأي من (راعة النسيغ الذ  كان يف جسدها،

وأنجبـت  ،عـ  عمليـة الزراعـة أسـبوعاً  05بعد ميضـ نحـو امليأة  مم محلت تسريان بصورة طبيعية،

 م.0223هـ/سبتمرب 0305طفلة يف رجمه 

أعطنــــي طفــــما بــــأ  ممــــن ، 044 ص -بنــــو  النطــــف واألجنــــة لعطــــا الســــنباطي  انظــــي:] 

ـــاس لســـمري ـــة عب ـــةم )الطبع ـــال: 408ص  - الثاني ـــة ، مق ـــد عملي ـــاجح بع أول محـــل طبيعـــي ن

 ع  اليابط: -ر العيبية  يب يب إااعة موقت - مبييض نسيغ (راعة

 3851000/3851823.stm-tech/newsid-bbc.co.uk/hi/arabic/scittp://news.h.] 
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است صال املبي  السليم من اميأة ستخضت لعما  إُعاعي للرسطان و(رعـه يف [ 3]

 (1) اراعأا.

، لكن -كسائي صور النقل الذايت  -اء التناسلية هو اجلوا( وحكم الزر  الذايت لألعض

إاا حتققت الرشوط املشار إليأا يف قيار جممت الفقه اإلسمامي سابق الـذكي، والتـي يمكـن 

 تلخيصأا فيام ييل:

 الزر  الذايت لألعضاء التناسلية.أن يكون هنا  رضورة أو حاجة إلجياء [ 0]

 ع  عدمه.لألعضاء التناسلية الزر  الذايت أن ترتجح مصلحة [ 0]

 الزر  الذايت لألعضاء التناسلية.أن يِلمه ع  الظن نجاح [ 4]

وحيث قلنا باجلوا( فيجمه أن يكون الك بام ه يتعار  مت الفطية التـي فطـي اهلل عـز 

وجل الناس عليأا، ومن أبي( األمثلة التي يمكن أن نسوقأا يف بيان الك تلك الدراسا  

                         
بإ(الة املبي  بأكمله وأوعيته الدموية وربطه باألوعيـة الدمويـة العملية أن يقوم األطباء  وفكدةاهذهم 0)

، وهبذه الطييقة يمكن املحافظة ع  قدرة هـذه املـيأة عـ  اإلنجـاب، ومتـى مـا أراد  أن يف الذرا 

ـمه خـار  الـيحم، ومـن َمـمَّ يـتم غـيس حتمل فإنه س يتم ُفط إحدى البويضا  من املبـي  و صَّ

م لفتاة فينسـية 0285هـ/0325البويضة املخصبة يف رحم امليأة، وقد متت هذه الزراعة بنجاح عام 

سنةم، وقد تم (ر  املبي  يف اراعأا األيمـن، مـم تـم إجـياء عمليـة أخـيى ناجحـة يف  08عميها )

، وقد تعاين من رسطان عنق اليحم مسنة 02) ميأة تبلغ من العميم ه0223هـ/0305هولندا عام 

 .املنطقة األمامية من اجلزء العلو  من اراعأا األيرستم (ر  املبي  يف 

 -دار النأضة العيبية  -د. روا عبد احلليم عبد املجيد  -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي  انظي:] 

موقـت  - بي  يف الذرا  حيافظ ع  خصـوبة مصـابة بالرسـطان(ر  امل، 052ص - م0226 - 0ط

 مجعية أصدقاء معأد األورام القومي ع  اليابط:

 http://www.57357.com/arabicsite/mednov9.htm]. 

http://www.57357.com/arabicsite/mednov9.htm
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أخـذ أنسـجة يان إمكانية جعل امليأة حتمل بعد سن اليأس باستخدام تقنية التي هتد  إىل ب

، مم (رعأا يف مبي  امليأة بعد بلوغ سـن اليـأس لتحقيـق رغبتأـا يف من املبي  وجتميدها

 . (1)اإلنجاب

 ومثل هذه الزراعة ه ُك يف حيمتأا من جأتني:

  يأمي بـه الشـيطان مـن ملصادمتأا للفطية وتضمنأا لتِيري خلق اهلل عز وجل الذ [0]

ـــما يقـــول: ـــة، واهلل جـــل وع ﴿ جأ                       

                              

                                    

 ﴾(2). 

وملا يمكن أن تسببه هذه الزراعة من أرضار ع  هذه امليأة التي ق تعد أجأزة بدهنا [ 0]

َراوالا)يقــول:  ، والنبــي قــادرة عــ  حتمــل متاعــمه احلمــل مــن جأــة أخــيى الارَضَ

ارَا  . (3)(رِضَ

ننتقل لبيان حكم النو  الثاين وهو نقل  وبعدابيمناحك االوقلاالذااالألعضمعاالتومسلية

، وهـذا (4)مالنقـل املتبـاين)ـ بـيسميه األطبـاء والذ  األعضاء التناسلية من ُخص آلخي 

                         
أعطنـــي طفـــما بـــأ  ممـــن ، 043-044ص  -بنـــو  النطـــف واألجنـــة لعطـــا الســـنباطي  انظـــي:م 0)

ـــاس لســـمري ـــة عب ـــةم )الطبع ـــال: 408ص  - الثاني ـــة ، مق ـــد عملي ـــاجح بع أول محـــل طبيعـــي ن

 ع  اليابط: -ر العيبية  يب يب إااعة موقت - مبييض نسيغ (راعة

 3851000/3851823.stm-tech/newsid-http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci. 

 [.002-005م سورة النساء، اآليا  ]0)

 . 055م تقدم  يجيه ص4) 

 م.6/0055املوسوعة الطبية احلديثة ) انظي:م 3)
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كام هو احلال يف نقـل سـائي -البحث النو  من نقل األعضاء التناسلية هو املقصود أصالة ب

 .-(1)األعضاء 

 لكن ه بد من اإلُارة أوهً إىل أن األعضاء التناسلية يمكن تقسيمأا إىل قسمني:

 ، وهو ُي ان:(2)ما له دخل يف نقل اخلصائص الورامية لإلنسان القس ااألويف:ا

ي منأــا تنتقــل البــذرة التــاحليوانــا  املنويــة التــي تعتــرب  مصــدرمهــا : واخلصــيتان[ 0]

 خصائص اليجل وخصائص أصوله إىل اريته.

ــرب البويضــ مصــدرومهــا ا:املبيضــان[ 0] ــي تعت ــل ا  الت ــا تنتق ــي منأ ــيأة الت ــذرة امل ب

 .خصائصأا وخصائص أصوهلا إىل اريتأا

                         
 .065ص -رسقة األعضاء ملحمد يرس   انظي:م 0)

 )الكيوموسـوما م الورامية من اآلباء إىل األبناء أو األحفـاد عـن طييـق الصـبِيا   وتقلاالصفمتم 0)

وعـدد الصـبِيا  ، ة كل خلية يف جسم اإلنسانواملوجودة يف نوا )اجلينا م وما حتمله من املورما 

 ،مـن األب وحتمـل صـفاته الوراميـة -ًا يم صـب04ِ) -نصفأا  ،اً يم صب36ِاملوجودة يف نواة اخللية )

 .والنصف اآلخي من األم وحتمل صفاهتا الورامية

اًم يصـبِ 36عـ  ) نجد أن النواة حتتو  عند تكون احليوانا  املنوية والبويضا  من اخلمايا األولية منأامف 

اًم يف كل من احليوان املنو  الناوغ والبويضـة يصبِ 04مم خيتزل هذا العدد إىل النصف فقط ) ،يف البداية

 36حتى إاا ما لقح هـذا احليـوان املنـو  تلـك البويضـة يصـبح عـدد الصـبِيا  مـية أخـيى ) ،الناوجة

غ عدد من املورما  تتحكم يف الصـفا  ويوجد ع  كل صب، صبِاًم كام هو موجود يف خمايا األب واألم

 .والتي سو  تنتقل من اآلباء إىل األبناء - طبعية كانت أم ميوية - الورامية

د.صديقة عيل العويض، د.كامل  -انظي: (راعة األعضاء التناسلية والِدد التناسلية للميأة واليجل ] 

ملنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي ومن بحـو  الـدورة السادسـة ملجمـت الفقـه اإلسـمامي ا -حممد نجيمه 

 [.م4/0238) -اإلسمامي 
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والـك كالـذكي بالنسـبة  ، نقـل اخلصـائص الوراميـةيفمـا لـي  لـه دخـل  القس االثمين:

فإهنام جمـيد طييـق لنقـل البويضـا  بعـد  املبي وكقنايت  ،نيلليجل فإنه جميد أداة لنقل امل

 (1).وكذلك اليحم فإنه جميد حمضن ،تلقيحأا

وبناء ع  هذا التقسيم يمكن أن نبني حكم الزر  املتباين لألعضاء التناسلية من خمال 

 املسألتني التاليتني:

حيسـن أوهً  األعضـاء التناسـلية املنتجـة للنطـفقبل البدء يف بيان احلكم الرشـعي لزراعـة 

 بيان الواقت الطبي هلذا النو  من الزراعة، مم ندلف لبيان احلكم الرشعي هلا، والك كام ييل:

 :األعضاء التناسلية املنتجة للنطفأواًل: الواقع الطيب لزراعة 

يف النقــاط الواقــت الطبــي لزراعــة األعضــاء التناســلية املنتجــة للنطــف يمكــن تووــيح 

 التالية:

عمليـة غـيس خصـية يف نـه أول مـن أجـيى بأ مكامل حـنش)الطبيمه اللبناين اكي [ 0]

م، والك بقيامه بزراعة خصيتي 06/4/0250هـ املوافق 0420/ صفي/00اإلنسان يف 

أصـاهبا وهـي يف نزيـف حـاد  إمـيا أمه إلنقاوالك بعد إجأاوه  -جنني تويف فور وهدته 

يشـكو مـن غيـاب خصـيتيه  معاماً  08)يف ُاب له من العمي  -احلمل الشأي اخلام  من 

                         
وـمن بحـو  الـدورة  - د. طلعـت أمحـد القصـبي -التناسلية يف امليأة  إمكانية نقل األعضاء انظي:م 0)

ــق عــن منظمــة املــؤمتي اإلســمامي  (راعــة م، 4/0282) -السادســة ملجمــت الفقــه اإلســمامي املنبث

نقل و(راعـة األعضـاء م، 0256-4/0253) -جيمه األعضاء التناسلية لصديقة العويض وكامل ن

ومن بحو  الدورة السادسة ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثـق  - د. حممد سليامن األُقي -التناسلية 

 م.4/0220) -عن منظمة املؤمتي اإلسمامي 
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وبعد العملية بستة أسابيت بدأ  تظأي ع  الشاب  ،إه أن غدته النخامية سليمة الوظائف

ا  قـدرصفا  الذكورة الثانوية، وهكذا حتى أصـبح الشـاب اا مظأـي رجـويل طبيعـي و

 .(1)جنسية طبيعية

بـزر  خصـية مـن ُـخص م 0258هـ/0428عام  مُريمان سيلرب)قام الدكتور [ 0]

تلقـيح نتجـا عـن أ  أهنام التوائم املتامملة املتطابقة، من  انالتوأم نوكان هذا، ألخيه التوأم

بويضة واحدة بحيوان منو  واحد، ومها كالشخص الواحد يف املناعة، وقد نجحت هـذه 

واستطاعت اخلصية املزروعة أن تفـي( حيوانـا  منويـة سـليمة، واسـتطاعت أن العملية، 

تغ هستخدام عقاقري خف  املناعة.تفي( هيمونا  الذكورة  (2) ، وبطبيعة احلال ق حي 

قام جمموعة من األطباء الصينيني بأربت عرشة عملية (ر  للخصية خمال املدة من [ 4]

م، 0286هـ املوافـق مـايو/0326م إىل رمضان 0283هـ املوافق ينايي/0323ربيت ماين/

وقد أخذ  اخلصية من األب يف سبت حاه ، ومن األ  يف حالتني، ومن جثـة متـو  يف 

                         
 .050-068، 020ص -اجلن  والعقم لكامل حنش  انظي:م 0)

)غـيس األعضـاء يف جسـم اإلنسـانم املقـدم للـدورة  :يف بحثـه حم داأي اناالصام ايدىاالدكتور:و 

م أن هــذه 042-0/002اليابعــة ملجمــت الفقــه اإلســمامي املنبثــق عــن منظمــة املــؤمتي اإلســمامي )

إفـيا( هيمونـا  الـذكورة ممـا زروعـة العملية أفاد  من الناحية اهليمونية ؛ إا استطاعت اخلصـية امل

وأن مـا اخلصـية للحيوانـا  املنويـة، بدون إنتا  كن ع  الشاب، ولأدى إىل ظأور صفا  الذكورة 

اكيه الدكتور )كامل حنشم من متكن الشاب من القذ  ربام يكون قذفًا لسائل الربوستا  ؛ والك 

 ألن الدكتور حنش ق يذكي ُي ًا عن وصل احلبال املنوية يف هذه العملية.

ومن بحو  الدورة السادسة  -مد عيل البار د.حم -(ر  الِدد التناسلية واألعضاء التناسلية  انظي:م 0)

ــؤمتي اإلســمامي  ــق عــن منظمــة امل املوقــف الفقأــي م، 4/0202) -ملجمــت الفقــه اإلســمامي املنبث

 .052ص -واألخماقي من قضية (ر  األعضاء للبار 
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ًا يف مما  عرشة حالـة، منأـا مـما  حـاه   مخ  حاه ، وقد كان إفيا( اهليمونا  قويى

كان إفيا( احليوانا  املنوية فيأا طبيعيىًا، بينام فشلت حالة واحدة
(1).  

م نقـل مبـي  مـن امـيأة إىل 0253 هــ/0423 يف عـام مبمانكو)أجيى الدكتور [ 3]

  .(2)، وقد سار  العملية وفق ما خطط هلا، ولكن امليأة ق حتملأخيى

قنـاة الم بنقـل مبـي  مـت 0285 هــ/0325 قام الدكتور ُريمان سـيلرب يف عـام[ 5]

نـو  أختأـا التـوأم مـن  مـن - ة مبايضـأانتيجة إصاب -اميأة تعاين من العقم له إىل لتابعة ا

  .(3)ونجحت العملية التوائم املتامملة املتطابقة،

 :األعضاء التناسلية املنتجة للنطفثانيًا: احلكم الشرعي لزراعة 

يف حكـم  -ممن يقول بجوا( (راعـة األعضـاء التناسـلية  -اختلف الفقأاء املعاملون 

 وبيان اختمافأم كام ييل: األعضاء التناسلية املنتجة للنطف،(راعة 

ا:األقوال يف املسألة 

، وإليه اهـمه جممـت الفقـه األعضاء التناسلية املنتجة للنطفحييم (راعة  القويفااألويف:

                         
 .050ص -املوقف الفقأي واألخماقي من قضية (ر  األعضاء للبار  انظي:م 0)

املوقف الفقأـي واألخماقـي م، 4/0258) - التناسلية يف امليأة للقصبي عضاءإمكانية نقل األ انظي:م 0)

 .053ص -من قضية (ر  األعضاء للبار 

م أن هذه املـيأة 0/020)املسائل الطبية املستجدة يف كتابه حممد عبد اجلواد النتشة الدكتور  وقداذكد 

 -جملة العييب  -د.صبيحة الدباغ  -محلت بعد الك، وأحال إىل: مقال: العقم ق يعد مشكلة بما حل 

جملـة  -، ومقال: ابن مـن سـيكون 004ص -م 0252/سبتمرب هـ 0422 القعدةاو  - 050العدد 

 وما بعدها، وق يتسنى يل الوقو  ع  هذين املقالني.   85ص - 64العدد  -طبيمه العائلة 

املوقـف الفقأـي واألخماقـي م، 4/0200) -(ر  الِدد التناسلية واألعضاء التناسـلية للبـار  انظي:م 4)

 .053ص -من قضية (ر  األعضاء للبار 
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 ،(2)النـدوة الفقأيـة الطبيـة اخلامسـةو ،(1)املنبثق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامياإلسمامي 

 . (4)حو  منشورة يف هذه املسألة، وهو قول أكثي الباحثني الذ  هلم ب(3)ومشيخة األ(هي

                         
م 02-03هــ املوافـق )0302م ُـعبان 04-05دورته السادسة املنعقـدة يف جـدة يف املـدة مـن )والك يف م 0)

 .م55، قيار رقم )000ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي انظي:  م.0222مارس 

بالتعـاون بـني جممـت الفقـه اإلسـمامي واملنظمـة اإلسـمامية يف الكويت نعقدة ملوالك يف توصيا  الندوة ام 0)

 .م0282م أكتوبي 06-04هـ املوافق )0302م ربيت األول 06-04) للعلوم الطبية يف املدة من

 -الــدورة السادســة  - جملــة جممــت الفقــه اإلســماميالبيــان اخلتــامي والتوصــيا  للنــدوة يف  انظــي: 

 م.4/0265)

 م.0222مارس  04هـ املوافق 0322مجادى اهوىل  6م وتاريخ 0005يف فتواها رقم )م والك 4)

 م[.0/042) -جامعة األ(هي  -بيان للناس  انظي:] 

م منأم عـ  سـبيل املثـال ه احلرصـ: الـدكتور خالـد اجلمـييل، والـدكتور محـدايت ُـبيأنا مـاء العينـني، 3)

لم، والشيخ حممد أمحد مجـال، والـدكتور حممـد والدكتور عبد اجلليل ُلبي، والشيخ أمحد حسن مس

 حممد املختار الشنقيطي، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور حممد نعيم ياسني، وغريهم كثري.

ومن بحو  الـدورة السادسـة  - د. خالد رُيد اجلمييل -أحكام نقل اخلصيتني واملبيضني ]انظي:  

(راعـة الِـدد التناسـلية م، 4/0225) -املؤمتي اإلسمامي ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة 

وـمن بحـو  الـدورة  -د. محدايت ُبيأنا مـاء العينـني  -أو (راعة رحم اميأة يف رحم اميأة أخيى 

م، 0230-4/0205) -السادســة ملجمــت الفقــه اإلســمامي املنبثــق عــن منظمــة املــؤمتي اإلســمامي 

 02-04هـــ/ 0322مجــادى األوىل  02-03 - 024العــدد  -الســنة اليابعــة  -جييــدة املســلمون 

م 0288ديسـمرب  42هـ/ 0322مجادى األوىل  05-00 - 023العدد ، و4ص -م 0288ديسمرب 

 00-6هــ/ 0322مجادى الثانية  5 –مجادى األوىل 08 - 025العدد ، و4ص -م 0282ينايي  5 –

ة مووـو  )(راعــة ، ومناقشـ425ص -أحكـام اجلياحـة الطبيــة للشـنقيطي ، 3ص-م 0282ينـايي 

الـدورة  -جملة جممـت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي  -األعضاء التناسليةم 

 -د. حممد نعيم ياسـني  -أبحا  فقأية يف قضايا طبية معاملة م وما بعدها، 4/0044) -السادسة 

 [.055ص - م0222هـ/0300 - 4ط -األردن  -دار النفائ  للنرش والتو(يت 
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برشـط أن يكـون النقـل جيو( (راعـة األعضـاء التناسـلية املنتجـة للنطـف  القويفاالثمين:

 ،إاا كانـت منقولـة مـن حـي مإحدى اخلصيتني، أو أحد املبيضـني)إلحدى غديت التناسل 

 .(1)وإليه اهمه بع  الباحثني

                         
م عـن 0/004م نقل هذا القول الدكتور حممد عبد اجلـواد النتشـة يف كتابـه املسـائل الطبيـة املسـتجدة )0)

، وق يتسـنى يل الوقـو  403ص  -القديم يوسف وأحال إىل كتابـه )الدوسـية الفقأيـةم  الشيخ عبد

املوسـوعة ثمًا: ع  الكتاب، كام أن كثريًا من الباحثني ينسبون هذا القول إىل مشيخة األ(هي ]انظي مـ

 -دار القمــة، دار اإليــامن  -د.ســعيد بــن منصــور موفعــة  -الفقأيــة لألجنــة واهستنســا  البرشــ  

ــكندرية  ـــ/ 0306- 0ط -اإلس ــنقيطي م، 0/582) -م  0225ه ــة للش ــة الطبي ــام اجلياح  -أحك

ــيان ، 424ص ــيد مأ ــامي للس ــة والتك ــل الورام ــدخل يف عوام ــة للت ــام الرشــعية والقانوني  -األحك

ــة املســتجدة للنتشــة ، 350ص ــيح غــري الطبيعــي لســعد م، 0/004) -املســائل الطبي أحكــام التلق

 .[.605ص -الشويي  

املشـار إليأـا يف  -ملشيخة األ(هـي غـري صـحيحة ؛ والـك ألن نـص الفتـوى واحلقيقةاأناهذهاالوس ةا 

، ومنشـأ اخلطـأ «همولذلكانختمراموعاع ليةاالوقلاأصال العد االرضورةاللي»جاء فيه:  -القول األول 

أو عمن نقـل  -، والتي نقل عنأا  3ص-م 025يف هذه النسبة هو جييدة املسلمون يف عددها رقم )

كل من تقدم، وقد جاء فيأـا مقالـة بعنـوان: )فتـوى مـن األ(هـي: نقـل خصـية واحـدة جـائز  -عنأا 

النقـل أصـمًا لعـدم منت عملية لذلك فإن األفضل »برشوطم، مم اكي املقال يف آخي الفتوى ما نصه: 

، وه ُك أن هذا ترص  يف الفتوى خييجأـا عـن معناهـا، وهنـا  مأخـذ آخـي هلـذا «الرضورة إليأا

مـن املقـير أن نقـل اخلصـيتني معـًا ه جيـو( ألنـه خصـاء »اخلطأ وهـو أن الفتـوى صـدر  بـام نصـه: 

حلقيقـة أن ، ففأـم الـبع  مـن هـذا أن نقـل خصـية واحـدة ه بـأس بـه، وا«للمنقول منه وهو حيام

الفتوى أراد  إخيا  صورة واوحة متقيرة احلكم وهي صورة نقل اخلصيتني، مـم جـاء فيأـا بعـد 

الك تبيني حكم نقل اخلصية الواحدة والذ  يتضـح بمتابعـة الفتـوى إىل النأايـة أنـه التحـييم، واهلل 

   تعاىل أعلم.   
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إاا كانـت منقولـة مـن تجـة للنطـف جيو( (راعـة األعضـاء التناسـلية املن القويفاالثمل :

 . (1)امليت دون احلي، وإليه اهمه بع  الباحثني

ــــة امل القااااويفاالدابااااع: ــــو( (راع ــــد ه جي ــــة اخلصــــيتني بع ــــو( (راع بيضــــني، وجي

بــداخلأام مــن حيوانــا  وخمايــا منويــة، والــك لماســتفادة مــنأام يف إفــيا(  ممــا الــتخلص

إمكان اهستعاوة عن هذه الزراعة  هيمونا  الذكورة للشخص املنقولة إليه، برشط عدم

بتناول هيمونا  مصنعة دوائيىًا. 
(2) 

مطلقـًا، وإليـه اهـمه  (راعـة األعضـاء التناسـلية املنتجـة للنطـفجيو(  القويفااخلممس:

 . (3)بع  الباحثني

                         
 ت عبد اهلاد .م إليه اهمه الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، والدكتور أبو رسي0)

ــي:]  ــدة املســلمون  انظ ــة  -جيي ــدد  -الســنة اليابع ـــ/0322مجــادى األوىل  02-03 - 024الع           ه

هــ/        0322مجادى الثانية  5 –مجادى األوىل 08 - 025، والعدد 4ص -م 0288ديسمرب  04-02

 -الـدار الذهبيـة  - عبـد اهلـاد حممد أبو رسيت  د. -أطفال األنابيمه  ،3ص-م 0282ينايي  6-00

 . [52ص -م 0223هـ/0303 - 0ط -القاهية 

 وإليه اهمه الدكتور حممد سليامن األُقي يف قوله األخري.م 0)

 .[035-034ص -انظي: أبحا  اجتأادية يف الفقه الطبي ملحمد األُقي ] 

مي حادمة ، مت مياعاة أن كمامه كان عن نقل اخلصيتني فقط إ  السيد سابقم هذا هو قول الشيخ 4)

الـذ  رجـت عـن بعضـه  الـدكتور حممـد سـليامن األُـقي يف قولـه األولوقعت يف الك، كام هو قول 

 أخريًا ، وهو أيضًا قول الدكتور حممد حميوس املدرس األعظمي.

 02-04هــ/ 0322 األوىلمجـادى  02-03 - 024العـدد  - اليابعـةالسـنة  -]انظي: جييدة املسـلمون  

ظأــور م، 0200-4/0226) - قــل و(راعــة األعضــاء التناســلية لألُــقين، 4ص  -م 0288ديســمرب 

د. حممـد حمـيوس املــدرس  -املنـة يف بعـ  املسـائل املسـتجدة يف نقـل األعضـاء وعلـم األجنـة والفضـل 

ن  -دار األعمام  -األعظمي   [.000-002ص -م 0220هـ/0304 - 0ط -األردن  -عامى
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 أدلة األقوال:

 راعةااألعضمعاالتومسليةااملوتجةاأوال :ااستديفاأصحمباالقويفااخلممساالقمةلونابجوا ا

ابعددامنااألدلةاأبد همادليالن:اطاامطلقم اللو

، وهذه حتصيل النسلهو األعضاء التناسلية املنتجة للنطف إن الِي  من (راعة [ 0]

معتربة أعًا، فإاا كانت معتربة أعًا جا( السعي يف حتقيقأا عند فقـدها بزراعـة  مصلحة

 (1) .املنتجة للنطف األعضاء التناسلية

وإن كانـت معتـربة أعـًا، ولكـن اعتبارهـا ن هذه املصـلحة بأوقدانوقشاهذااالدليل:ا

 أعًا ه يصل إىل درجة الرضورة ؛ فإنه ه يرتتمه ع  عدمأا هما  نف ، أو تلف عضو،

ويف املقابل فأذه املصلحة يقابلأا مفاسـد عديـدة منأـا: اإلرضار باملـأخوا منـه، واخـتماط 

ة الزراعـة صـعوبا، باإلوـافة إىل األنساب، وكشـف العـورة املِلظـة والنظـي إليأـا ومسـأ

 (2)مدرء املفاســد مقــدم عــ  جلــمه املصــالحدرء املفاســد مقــدم عــ  جلــمه املصــالح)فــإعامل القاعــدة الرشــعية  وكثــية  اطيهــا،

                         
أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي م، 4/0226) - ألُـقيانظي: نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لم 0)

 .045ص -ملحمد األُقي 

مكـة  -جامعـة أم القـيى  -ميكز إحياء الرتا  اإلسـمامي  -حممد بن حممد املقي   -انظي: القواعد م 0)

ــد  -املكيمــة  ــداهلل بــن محي ــن عب ــق: د. أمحــد ب ــن الســبكي ، م0/334) -حتقي األُــباه والنظــائي هب

، 85م، األُـباه والنظـائي للسـيوطي ص0/28اعد األحكام للعز بن عبـد السـمام )م، قو0/025)

م، املـدخل الفقأـي العـام للزرقــا 0/022األُـباه والنظـائي هبــن نجـيم مـت غمـز عيـون البصـائي )

م، جملة األحكام العدلية مـت أحأـا لعـيل 0/453م، القواعد للحصني )523فقية ) -م 0/285)

ــدر ) ــادة ) -م 0/30حي ــدو  ص42امل ــة للن ــو ص ،025م، القواعــد الفقأي ــوجيز للبورن ، 028ال

 .503القواعد الفقأية الكربى للسدهن ص
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إاا اجتمعت »:  (1) يقتيض عدم اعتبار املصلحة املذكورة، يقول العز بن عبد السمام

اهلل تعاىل  ألمي مصالح ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح ودرء املفاسد فعلنا الك امتثاهً 

، وإن تعذر الدرء والتحصيل فـإن     ﴾(2)﴿فيأام لقوله سبحانه وتعاىل: 

كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدة وه نبايل بفوا  املصـلحة، قـال اهلل تعـاىل: 

﴿                                      

﴾(3) ،ا.(5)(4)«حيمأام ألن مفسدهتام أكرب من منفعتأام

                         
ـَلمي الدمشـقي، عـز الـدين، أبـو حممـد م 0) هو عبد العزيز بن عبد السمام بن أيب القاسم بـن احلسـن السُّ

هــم.  662اهية )هــم، وتـو  بالقـ 555ولد بدمشـق سـنة ) .امللقمه بسلطان العلامء. ُيخ الشافعية

اإلمــام يف أدلــة )فقيــه جمتأــد ، أصــويل ، حمــد  ، بــي  يف العلــوم الرشــعية والعيبيــة. مــن مؤلفاتــه: 

الفوائـد يف اختصـار )املعيوفـة بالقواعـد الكـربى،  مقواعد األحكـام يف مصـالح األنـام) ،ماألحكام

 . وغريها املعيوفة بالقواعد الصِيى، ماملقاصد

،  م5/420م، ُــذرا  الــذهمه )8/022  الشــافعية الكــربى للســبكي )]انظــي تيمجتــه يف: طبقــا 

 -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -مجال الدين عبد اليحيم بن احلسن األسنو   -طبقا  الشافعية 

حممـد  -معجـم األصـوليني ، م0/83) -بعناية: كامل يوسف احلو   -م 0285هـ/0325 - 0ط 

ــا  ــي بق ــيى  -مظأ ــة أم الق ــة  مكــة -مطــابت جامع ـــ 0303 - 0ط -املكيم ــوا  ، م0/000) -ه ف

 -م  0222 - 0ط  -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -حممد بن ُـاكي بـن أمحـد الكتبـي  -الوفيا  

 .م[3/00)للزركيل م، األعمام 0/680) -حتقيق: عيل حممد معو ، عادل أمحد عبد املوجود 

 [.06م سورة التِابن، اآلية ]0)

 [.002م سورة البقية، اآلية ]4)

 م.0/28) قواعد األحكام يف مصالح األنامم 3)

أحكـام التلقـيح غـري الطبيعـي لسـعد ، 302ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد  انظي:م 5)

 .648ص -الشويي  
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القياس ع  سائي األعضاء التي جتـو( (راعتأـا، بجـامت أن اجلميـت عضـو يمكـن [ 0]

  .(1)نقله

ــأن وقاادانااوقشاهااذااالاادليل:ا اخلصــية )ة املنتجــة للنطــف إحلــاق األعضــاء التناســليب

؛ والك ألنه قياس مت الفارق والك غري مسلم لية ببقية األعضاء كالقلمه والك مواملبي 

 من وجوه: 

ــه انتقــال الصــفا   -وهــو األعضــاء املقــي  عليأــا  -إن األصــل )أم  ه يوجــمه نقل

لية املنتجـة األعضـاء التناسـ وهو -الورامية من املنقول منه إىل املنقول إليه، بخما  الفي  

  فإن نقلأا يوجمه انتقال الصفا  الورامية. - للنطف

إن األصــل وجــد  فيــه الرضــورة املبيحــة للنقــل ؛ إا إن حيــاة اإلنســان تتوقــف  )بم

عليه: كالقلمه الـذ  يقـوم بضـخ الـدم، والكليـة التـي تقـوم بتخلـيص اجلسـم مـن املـواد 

 إا يمكن لإلنسان أن يعيش دونالضارة، بخما  الفي  فإنه ه توجد فيه هذه الرضورة ؛ 

  .األعضاء التناسلية املنتجة للنطف

إن طبيعة وظيفة باقي اجلسد جتعلأا جزءًا من أجزاء املتلقي وتابعة له بعد عمليـة )جـم 

التي تنتغ النطف عن طييق خمايـا مابتـة  األعضاء التناسلية املنتجة للنطف نقلأا، بخما 

  .(2)فيأا

                         
 - ، نقــل و(راعــة األعضــاء التناســلية لألُــقي4ص  - 024العــدد  -جييــدة املســلمون  انظــي:م 0)

املنـة وظأـور الفضـل ، 045ص  -يف الفقـه الطبـي ملحمـد األُـقي  ، أبحا  اجتأاديةم4/0225)

 .000ص -ألعظمي ل

، أحكـام التلقـيح غـري الطبيعـي لسـعد 340ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد  انظي:م 0)

 .646ص -الشويي  
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,اوجاوا ا راعاةاامل يضافقاويفاالداباعاالقامةلونابعاد اجاوا اثمنيم :ااساتديفاأصاحمباال

اباماييل:ا راعةااخلصيتفابعداالتخلصامممابداللهامامنالاليمامووية

أما عدم جـوا( نقـل املبيضـني فـألن نقلأـام يـؤد  إىل اخـتماط األنسـاب بسـبمه محـل [ 0]

املبي  من البويضـا   البويضا  للصفا  الورامية للميأة املنقول منأا املبي ، وإاا تم تفييغ

 ق يعد يف النقل فائدة بل يعد عبثًا ؛ ألن البويضا  هي التي تفي( اهليمونا  األنثوية.

بعد التخلص مما بداخلأام من حيوانا  وخمايا منويـة وأما نقل اخلصيتني فيجو( [ 0]

ية ألن هذه العملية ه يكون فيأا خلط لألنساب يف هذه احلالة، وتكـون احلاجـة إىل اخلصـ

 (1) حين ٍذ إنام هي اهستفادة من اهليمونا  الذكيية التي تفي(ها.

اوقدانوقشاهذااالدليلاباماييل:ا

إن تفييغ اخلصيتني من احليوانا  املنوية بحيـث يبقـى عملأـام مقترصـًا عـ  إفـيا( )أم 

اهليمونــا  دون تكــوين احليوانــا  املنويــة غــري ممكــن التطبيــق عــ  أر  الواقــت، وعــ  

ممـا بـداخلأام مـن م بإمكانه فاملصلحة امليجوة من (راعـة اخلصـية يف حـال تفييِأـا التسلي

يمكــن حتقيقأــا عــن غــري طييــق هــذه الزراعــة، والــك بتنــاول حيوانــا  وخمايــا منويــة 

اهليمونا  الذكيية املصنعة دوائيىًا، والتي تم تصنيعأا حديثا
(2).ً   

يتني ه يـدل عـ  جـوا( هــذه إن انتفـاء علـة خلـط األنسـاب يف حالـة (ر  اخلصـ)بم 

الزراعة لوجود علل أخيى للمنت غري هـذه العلـة مثـل: اإلرضار باملـأخوا منـه، وكشـف 

  .(3)العورة املِلظة والنظي إليأا ومسأا دون رضورة

                         
 .035-033ص -انظي: أبحا  اجتأادية يف الفقه الطبي ملحمد األُقي م 0)

جياحا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد ، 642ص -لتلقيح غري الطبيعي لسعد الشويي  أحكام ا انظي:م 0)

 .035ص -املوقف الفقأي واألخماقي من قضية (ر  األعضاء للبار ، 444ص -بوُية 

 .440ص  -جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية  انظي:م 4)
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 راعةااألعضمعاالتومساليةااملوتجاةاثملثم :ااستديفاالقمةلوناأصحمباالقويفاالثمل ابجوا ا

ابعددامنااألدلةاأبد همادليالن:ايتادونااحليللوطاالذااكمنتاموقولةامناامل

تعطلت باملو  وإفيا(هـا غـري قـائم،  األعضاء التناسلية املنتجة للنطفإن وظيفة [ 0]

 .(1) لكن يمكن التقو  هبا للحي

بعـدم التسـليم ؛ والـك ألنـه بنجـاح هـذه الزراعـة فسـتبدأ هـذه ويومقشاهذااالادليل:ا

انتقـال الصـفا  ، وهذا يؤد  إىل محليوانا  املنويةالبويضا  وا)األعضاء بإفيا( النطف 

، ومن َممَّ حيد  اختماط األنساب.(2)الورامية من املنقول منه إىل املنقول إليه
ا 

إن امليت ه يتأمي هبذا النقل، بخما  احلي الذ  يتأمي صحيىًا ؛ ومن َممى جا( النقل [ 0]

 (3) من امليت دون احلي.

غـري كـاٍ  للحكـم بجـوا( نقـل ه يتـأمي هبـذا النقـل ن امليـت كـوأن بـويومقشاهذااالدليل:ا

منه ؛ والك لوجود مفاسد كثـرية مرتتبـة عـ  هـذه الزراعـة  األعضاء التناسلية املنتجة للنطف

اخـتماط األنسـاب، وكشـف العـورة  تؤد  إىل القول بحيمة هذه الزراعة، ومن هذه املفاسـد:

االزراعة وكثية  اطيها.هذه صعوبة  املِلظة والنظي إليأا ومسأا، باإلوافة إىل

 راعةااألعضامعاالتومساليةااملوتجاةارابعم :ااستديفاأصحمباالقويفاالثميناالقمةلونابجوا ا

اباماييل:االتومسلالذااكمنتاموقولةامناحياللوطاابرش اأنايكوناالوقلاإلحدىاريدا

  وهـذا يـؤد  إىل قطـت نسـل املتـرب ماخلصـيتني، املبيضـني)إن نقل غديت التناسل [ 0]

 .(4) حميم، بخما  نقل إحدى غديت التناسل وتي  األخيى

                         
 .52ص - رسيت عبد اهلاد  يبم انظي: أطفال األنابيمه أل0)

 م.0253، 4/0252) -ظي: (راعة األعضاء التناسلية لصديقة العويض وكامل نجيمه انم 0)

 .52ص - رسيت عبد اهلاد  يبم انظي: أطفال األنابيمه أل4)

 ،3ص-م 025العـدد ) -، جييـدة املسـلمون 424ص -أحكـام اجلياحـة الطبيـة للشـنقيطي م انظـي: 3)

   .   323ص -روا امليي  عن األعامل الطبية ملأمون عبد الكييم 
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ــــأن وقاااادانااااوقشاهااااذااالاااادليل:ا ــــل إحــــدى غــــديت التناســــلب ــــت  نق وإن انتف

منـــه مفســـدة قطـــت نســــل املتـــرب ، إه أن فيـــه مفاســـد أخــــيى ه تقـــل عـــن هــــذه 

ــــدد  ــــذه الِ ــــا مفســــدة اخــــتماط األنســــاب ؛ لكــــون ه ــــن أمهأ ــــي م املفســــدة والت

ــــة فيأــــا تظــــل تابعــــة مــــن التناســــلية تقــــوم ب ــــا  النطــــف بواســــطة خمايــــا مابت إنت

ا .(1)الناحية الورامية للمنقول منه

بجامت  ع  جوا( نقل إحدى الكليتني أو اليئتني، نقل إحدى غديت التناسلقياس [ 0]

  . (2)وجود احلاجة يف كل

كـام تقـدم يف  -بـأن هـذا قيـاس مـت الفـارق مـن عـدة وجـوه وقدانوقشاهاذااالادليل:ا

ا .- (3)أصحاب القول اخلام واب عن أدلة اجل

 راعااةااألعضاامعاالتومسااليةا لممساام :ااسااتديفاأصااحمباالقااويفااألويفاالقاامةلونابحدمااة

ابعددامنااألدلةامناأبد همادليالن:ااملوتجةاللوطا

إاا نقلـت إىل املـيي   ماملبـي  و اخلصـية)إن األعضاء التناسلية املنتجة للنطـف [ 0]

الشـفية )احلاملـة للصـفا  الوراميـة  يوانـا  املنويـة والبويضـا احلستمي يف إفـيا( ت افإهن

لكون هذه الِدد التناسلية تقـوم بإنتـا  النطـف بواسـطة ؛ للشخص املنقول منه  مالورامية

فيكـون األبنـاء يف احلقيقـة ؛  خمايا مابتة فيأا تظل تابعة من الناحية الوراميـة للمنقـول منـه

                         
 .642ص -انظي: أحكام التلقيح غري الطبيعي لسعد الشويي  م 0)

 ،3ص-م 025العـدد ) -، جييـدة املسـلمون 424ص -أحكـام اجلياحـة الطبيـة للشـنقيطي م انظـي: 0)

   .   325ص -روا امليي  عن األعامل الطبية ملأمون عبد الكييم 

 .065م ص4)
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ومن َممَّ  ،نقول منه يف الشبه ومجيت األوصا  الوراميةتابعني لصاحمه اخلصية أو املبي  امل

  .(1)حيد  اختماط األنساب

صبح عضوًا من أعضائه، وه يالعضو بعد نقلـه إىل املتلقي  بأنوقدانوقشاهذااالدليل:ا

عماقة للمترب  به، فأو يأمتي باألوامي الواصلة إليه من الدماغ، ويتأق الشخص املتلقـي بـأق 

وكـذا  ويصح بصحته ويمي  بميوه، ويترضـر لـو قطـت أو جـيح، نقول،هذا العضو امل

بعد غيسأا يف جسد املتلقي تكـون جـزءًا  عضاء التناسلية املنتجة للنطفلألاحلال بالنسبة 

فأـو ناُـىء مـن اا  جسـد  أو البيضا  وما يتولد فيأا من احليوانا  املنوية من أجزائه،

 .(2) أعية ينسمه املولود إليه نسبة صحيحةفاملتلقي 

بأن امليجت يف أ  مسألة إنام يكون ألهل اهختصاص فيأـا،  وأجيباعناهذهااملومقشة:

إاا  هـذه األعضـاء وأهل اهختصاص هنا هم األطباء، وقد قير األطباء مـا اكينـاه مـن أن

للشـخص  مالشفية الوراميـة)نقلت فإهنا تستمي يف إفيا( النطف احلاملة للصفا  الورامية 

ا .(3)ع  سائي األعضاء قياسًا مت الفارقاألعضاء ، فيكون قياس هذه هاملنقول من

                         
(ر  الِــدد  م،0253، 4/0252) -يقة العــويض وكــامل نجيــمه (راعــة األعضــاء التناســلية لصــدم انظــي: 0)

 -الـد اجلمـييل خلأحكـام نقـل اخلصـيتني واملبيضـني م، 4/0200) -التناسلية واألعضـاء التناسـلية للبـار 

أبحــا  فقأيــة يف قضــايا طبيــة معــاملة ، 420ص -أحكــام اجلياحــة الطبيــة للشــنقيطي م، 4/0225)

أحكـام م، 446، 405) ص -لذكورة واألنومة ملحمد بوُـية جياحا  ا، 005ص -ملحمد نعيم ياسني 

أحكام نقل أعضاء اإلنسـان ليوسـف األمحـد م، 633، 608) ص -التلقيح غري الطبيعي لسعد الشويي  

   .325ص  -روا امليي  عن األعامل الطبية ملأمون عبد الكييم ، 342ص  -

أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي م، 4/0225) - انظي: نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقيم 0)

 . 4ص-م 024)العدد جييدة املسلمون ، 045ص -ملحمد األُقي 

ــي:م 4) ــنباطي  انظ ــا الس ــة لعط ــو  النطــف واألجن ــة ، 043ص -بن ــة املســتجدة للنتش ــائل الطبي  -املس

أبحا  فقأية يف قضـايا طبيـة ، 640ص -أحكام التلقيح غري الطبيعي لسعد الشويي  م، 0/000)

  .005ص  -املة ملحمد نعيم ياسني مع
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اطماعًا ع  العـورة بـدون رضورة  األعضاء التناسلية املنتجة للنطفإن يف (راعة [ 0]

 .(1) أعية معتربة

، زراعة األعضـاء التناسـلية املنتجـة للنطـفبأن احلاجة داعية لوقدانوقشاهذااالدليل:ا

ا(2) . ماحلمجةا وزيفاموزلةاالرضورة)أن والقاعدة الرشعية 

م حتـييم وسـائل ه مـا وجيمباعناهذهااملومقشة:ا ي  م بأن احلاجة إنام تبـيح مـا ح ـ ي  ح ـ

، وهذه الزراعة يرتتمه عليأا إفساد ملقصد رئي  من مقاصد الرشيعة (3)مقاصد حتييم

ام تقـدم ؛ والك إلفضـائأا إىل اخـتماط األنسـاب كـ (4)الرضورة أه وهو حفظ النسل

ا بيانه ميارًا.

،  حيمة (راعـة األعضـاء التناسـلية املنتجـة للنطـفالياجح هو القول األول القايض ب

 والك ملا ييل:

 قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عامى ورد عليه من املناقشة.[ 0]

 وعف أدلة املخالفني مت اإلجابة عام استدلوا به.[ 0]

                         
م 0/025) -، املسـائل الطبيـة املسـتجدة للنتشـة 428ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي  انظي:م 0)

أحكام التلقيح غري الطبيعي لسعد الشـويي   ،406ص -جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية 

 .م635، 608ص ) -

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - ية لألُـقينقل و(راعـة األعضـاء التناسـل انظي:م 0)

 .046ص -ملحمد األُقي 

 .003ما تقدم صانظي م 4)

 .85ما تقدم صانظي م 3)
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ــرية  األعضــاء التناســلية املنتجــة للنطــف(راعــة أن [ 4] ــه مشــكما  كث ــتغ عن ــد ين ق

لعائلــة املســـتقبل بخصـــوص النســمه واملـــريا ، كـــام أن النقـــل إاا تــم مـــن حـــي فإنـــه 

ـــــه مـــــن النســـــل، والقاعـــــدة الرشـــــعية أن  الرضاااااراالايااااازايفا)ســـــيؤد  إىل حيمان

  .(2)(1)مبملرضر

ه صورة من صور اإلخصاب (راعة األعضاء التناسلية املنتجة للنطف ما هو إأن [ 3]

أو إخصاب حيوان منو  مـن الـزو  لبويضـة  لبويضة من حيوان منو  لي  من الزو ،

ًا،واهلل تعاىل أعلم ليست لزوجته  (3) .فيكون حميمى

تبيـني األعضاء التناسلية من حيسن قبل البدء يف بيان احلكم الرشعي لزراعة هذا النو  

 الواقت الطبي هلذا النو  من الزراعة، والك كام ييل:

اء التناســــلية غــــري املنتجــــة   ــــــــــاألعضع الطــــيب لزراعــــة  ـــــــأواًل: الواق

 :للنطف

يف النقـاط املنتجـة للنطـف غري الواقت الطبي لزراعة األعضاء التناسلية يمكن توويح 

 التالية:

                         
م، األُبــاه 0/058) -، غمز عيون البصـائي للحمـو  86ص  -انظي: األُباه والنظائي للسيوطي م 0)

م، أح جملـة األحكـام 0/400زركيشـ )م، املنثـور يف القواعـد لل0/30) -والنظائي هبن السـبكي

 م.05م وما بعدها املادة )0/32) -لعيل حيدر 

 .324ص  -انظي: روا امليي  عن األعامل الطبية ملأمون عبد الكييم م 0)

 .م4/0235) -انظي: (راعة األعضاء التناسلية لصديقة العويض وكامل نجيمه م 4)
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مـن أم وملحقاتـه نقل رحـم  م0250 هـ/0420 عام مبانكويلبا)أجيى الدكتور [ 0]

 .(1) البنتظل اليحم سلياًم، وق تيفضه أنسجة لكن  إىل ابنتأا، وق حيد  محل،

ــدكتور [ 0] ــام ال ــيدل)ق ــيلو س ــام  مس ــي  بنجــاح ع ــاة املب ــة لقن ــة (راع ــأول عملي ب

 (2) م.0255هـ/0425

بزراعة رحم من  مم022إبييل )هـ 0300يف حميم فييق طبي سعود  يف جدة  قام[ 4]

بسمه نزيف  ؤصلاست قدكان رمحأا  مسنة 06إىل اميأة عميها ) مسنة 36)متربعة عميها 

لكـن  نـزل دم احلـي  بانتظـام،نجحت الزراعـة ووقد ، اليحم ق يستطت األطباء إيقافهيف 

يومًام من (راعة اليحم اوـطي األطبـاء إل(التـه بسـبمه جتلـط الـدم داخـل  22)بعد ميض 

  .(3)ألوردة الدموية املوصلة لـها

                         
 م.4/0258) -يأة للقصبي التناسلية يف امل انظي: إمكانية نقل األعضاءم 0)

 .054ص -املوقف الفقأي واألخماقي من قضية (ر  األعضاء للبار  انظي:م 0)

أن الدكتور طلعت أمحد القصبي )رئـي  قسـم أمـيا  النسـاء والـوهدة هنا إىل أن  وأحباأناأش  

يأةم املقـدم التناسـلية يف املـ الكويتم قد اكي يف بحثـه )إمكانيـة نقـل األعضـاء  –بمستشفى اجلأياء 

متت بأنه م 4/0258)-للدورة السادسة ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي 

م كلأـا ق حتقـق النجـاح ؛ بسـبمه تقلـص 0236هــ/0465(راعة قناة املبي  يف مخ  حاه  عام 

، -ا تكون مفتوحة مت أهن -القناة وانكامُأا ؛ ومن َمم ه تؤد  وظيفتأا لفقدها األهداب الداخلية 

 .وق يتحقق احلمل يف يشء من هذه احلاه 

 - 400ص -ييى الباحث: حممد ُافعي مفتاح بو ُية يف كتابه: جياحا  الـذكورة واألنومـة لكن    

مم ؛ والك ألنه يـؤر  هلـذا النـو  مـن الزراعـة  0256أن هذا التاريخ املذكور خطأ، ولعل صوابه )

 . أعلمبالسبعينيا  امليمادية، واهلل

 انظي: موقت خصوبة دو  كوم ع  اليابط:م 4)

 KSA.htm-transplantation-uterus-http://www.khosoba.com/articles/050424x01 . 

http://www.khosoba.com/articles/050424x01-uterus-transplantation-KSA.htm
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ــد  [ 3] ــة ق حي ــفل(راع ــة للنط ــري املنتج ــلية غ ــاء التناس ــل  ألعض ــبة لليج  -بالنس

  .(1)حتى اآلن -كالقضيمه والقناة املنوية 

 :األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطفثانيًا: احلكم الشرعي لزراعة 

  قسمني:إىل األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطفيمكن تقسيم 

 . مفي  امليأة)و  مالقضيمه)العورا  املِلظة: وتشمل  القس ااألويف:

األعضاء التناسلية الداخلية: وتشمل مجيت األعضـاء التناسـلية الداخليـة القس االثمين:ا

 باستثناء املبي .

املنتجـة غـري األعضـاء التناسـلية وقد تفاوتت أنظار الفقأاء املعاملين يف حكم (راعة 

 ان أقواهلم كام ييل:وبي للنطف،

 األقوال يف املسألة:

ـــدا  جيـــو( (راعـــة األعضـــاء التناســـلية غـــري املنتجـــة للنطـــف القاااويفااألويف: ـــا ع م

جممــت الفقــه اإلســمامي املنبثــق عــن منظمــة املــؤمتي ، وإليــه اهــمه العــورا  املِلظــة

، وهــو قــول (3) باألكثييــة والنــدوة الفقأيــة الطبيــة اخلامســة، (2)باألكثييــة اإلســمامي

                         
 .055 ص -(ر  األعضاء للبار  انظي: املوقف الفقأي واألخماقي من قضيةم 0)

م 02-03هــ املوافـق )0302م ُـعبان 04-05والك يف دورته السادسة املنعقـدة يف جـدة يف املـدة مـن )م 0)

 م.55، قيار رقم )000ص -م. انظي: قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي 0222مارس 

ــني جممــم 4) ــت بالتعــاون ب ــدوة املنعقــدة يف الكوي ت الفقــه اإلســمامي واملنظمــة والــك يف توصــيا  الن

م أكتـوبي 06-04هــ املوافـق )0302م ربيـت األول 06-04اإلسمامية للعلوم الطبية يف املـدة مـن )

 م.0282

 -الــدورة السادســة  -انظــي: البيــان اخلتــامي والتوصــيا  للنــدوة يف جملــة جممــت الفقــه اإلســمامي  

 م.4/0265)
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 . (1)بع  الباحثني

جيو( (راعة األعضاء التناسلية غري املنتجـة للنطـف مطلقـًا، وإليـه اهـمه  القويفاالثمين:

 . (2)بع  الباحثني

مطلقـًا، وإليـه اهـمه  حييم (راعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطف القويفاالثمل :

 . (3)بع  الباحثني

                         
يخ حممد ساق بن عبد الودود، والشيخ حممد الصـديق الرضـيي، الشيخ حممد املختار السمامي، والش :منأمم 0)

 .د.سعيد بن منصور موفعةوالشيخ حممد عبد اللطيف الفيفور، والشيخ عبد السمام العباد ، و

جملة جممت الفقه اإلسمامي املنبثق عـن منظمـة  -مناقشة مووو  )(راعة األعضاء التناسليةم  ]انظي: 

املوســوعة الفقأيــة لألجنــة لســعيد  م،0034-4/0030) -لسادســة الــدورة ا -املــؤمتي اإلســمامي 

 م[.0/522) -موفعة 

فإن ق تتحقق علة خلط »، وهو ظاهي قول د. خالد اجلمييل حيث قال: حممد سليامن األُقيد. :م منأم0)

 (راعة األعضاء التناسـلية املنتجـة للنطـف، كام أنه مقتىض قول القائلني بجوا( «األنساب كان جائزاً 

 من باب أوىل.

أحكام نقل اخلصيتني واملبيضني ، 035ص -أبحا  اجتأادية يف الفقه الطبي ملحمد األُقي ]انظي:  

 [.063. وانظي ما تقدم صم4/0226) -خلالد اجلمييل 

 يوسـف بـن عبـداهلل األمحـد، ، ود. بكي بن عبد اهلل أبـو (يـد، ود.د. محدايت ُبيأنا ماء العينني :م منأم4)

 حممد ُافعي مفتاح بوُية.والشيخ  د العزيز الشويي ،بن عب سعدد.

ــني  ]انظــي:  ــاء العين مناقشــة مووــو  )(راعــة م، 4/0230) -(راعــة الِــدد التناســلية حلمــدايت م

الـدورة  -جملة جممـت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي  -األعضاء التناسليةم 

، أحكـام التلقـيح 343ص  -اإلنسان ليوسف األمحد أحكام نقل أعضاء  م،4/0030) -السادسة 

 -جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد بوُـية م، 623، 660)ص -غري الطبيعي لسـعد الشـويي  

 [.450ص
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 أدلة األقوال:

 راعاةااألعضامعاالتومساليةاريا ا االقامةلونابحدماةاأوال :ااستديفاأصحمباالقويفاالثمل

ابعددامنااألدلةاأبد همادليالن:ااملوتجةاللوطاامطلقم ا

هي عملية جياحية كربى،  ن عملية (راعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطفإ[ 0]

ويعرتهيا ما يعـرت  سـائي العمليـا  اجلياحيـة الكـربى مـن  ـاطي التخـديي ومضـاعفا  

، وإاا كـان األمـي (1)ويضا  إىل الك  ـاطي عـما  خـاف  املناعـة نحو الك،اجلياحة و

كذلك فـإن إجـياء العمليـة ه جيـو( إه يف حـال الرضـورة الرشـعية، ولـي  ممـة رضورة 

 ألمور: 

، إا يمكن لإلنسان أن يعيش حياة سـوية دون إنجـاب؛ أن اإلنجاب لي  رضورة )أم 

 نجاب جعل القسم اليابت منأم: العقيم. م اهلل تعاىل الناس من حيث اإلوملا قسى 

أنه يمكن دفت حاجة اإلنجاب يف كثري من األحوال بوسائل عماجيـة يسـرية مـن )بم 

 . (2)وفق الضوابط الرشعية هلذه الوسيلةمثل: التلقيح غري الطبيعي، الناحية الطبية 

                         
أسباب عـدم نجـاح (راعـة األعضـاء هـو رفـ  اجلسـم هلـا، وأمكـن التِلـمه عـ  هـذا الـيف   مناأه م 0)

 (راعـة األعضـاء بعـد اكتشـا  عقـار خـاف  املناعـة،بخف  مناعة اإلنسان، فبـدأ النجـاح يف عمليـا  

ويسـتمي  ويتعاطى امليي  هذا العقار عـ  هي ـة أاب، أو حقنـة يف الوريـد، أو أقـياص، أو كبسـوه ،

عليه امليي  املتلقي طيلة حياته إه ما ندر، وعقار خاف  املناعة هو أهم ما يتعاطـاه املـيي ، وهـو أيضـًا 

للمناعة الطبيعيـة يف اجلسـم ؛ الـذ  يـؤد  إىل وـعف حتمـل اجلسـم أمـام  أخطي ما يتعاطاه بسبمه خفضه

 األميا  و اهلتأابا  الفريوسية والبكتريية، والذ  قد ينتأي بالوفاة يف أحيان كثرية.

 [.050، 05ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد  انظي:] 

أحكام نقل أعضـاء اإلنسـان م، 4/0252) - صبيالتناسلية يف امليأة للق انظي: إمكانية نقل األعضاءم 0)

 .455ص -جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية ، 343-344ص -ليوسف األمحد 
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اويومقشاهذااالدليلاباماييل:

نظـي  هـاقـد جتاو( أ  (راعـة لألعضـاء، وإن املحاايي التي اكي  أوهً موجودة يفا)أ(

ول دون نقـــل و(راعـــة األعضـــاء حتـــه  اورأوا أهنـــ ا،الفقأـــاء املعـــاملين وفيغـــوا منأـــ

احلاجة داعية لزراعة األعضـاء ، وواهستفادة مما وصل إليه التقدم اجلياحي يف هذا املجال

 .(1) مزلةاالرضورةاحلمجةا وزيفامو)التناسلية غري املنتجة للنطف، والقاعدة الرشعية أن 

غـري الطبيعـي فأـو دفـت قـامل ؛ والـك ألن التلقيح بـدفـت حاجـة اإلنجـاب أما  )بم

لي  عماجًا للعقم ؛ إا إنه ه يزيل أسباب العقم عند اليجل وامليأة،  غري الطبيعيالتلقيح 

  .(2)بل يبقيان عاجزين عن اإلنجاب بالطييقة الطبيعية التي هي اهتصال املباأ بينأام

إن هذا النو  من العمليا  جيي إىل مشكما  اجتامعية ونفسية وأعية كثرية مـن [ 0]

 ، ومن هذه املشكما :(3)املصلحة التخيل عنأا سدًا للذريعة

و  يف حال نقل الذكي أو الفي  يكون الوطء الماحق لذلك من قبيل الوطء املحـيم)أم 

 اليجـل قـد وطـىء فيجـًا ه يملـك ُبيأًا بالزنا املحيم ؛ فإنـه يف حالـة (ر  الفـي  يكـون

لكونه في  غري اميأته، ويف حالة (ر  الذكي تكون امليأة قد وط ت بذكي غري اهستمتا  به 

 (وجأا.

                         
م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي انظي:م 0)

 .046ص -ملحمد األُقي 

األحكام الرشـعية والقانونيـة للتـدخل ، 62-68ص -طأام(  األنساب واألوهد لعبد احلميد انظي:م 0)

 م.368، 363) ص -يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان 

 -املسائل الطبية املسـتجدة للنتشـة م، 4/0244) -انظي: (راعة الِدد التناسلية حلمدايت ماء العينني م 4)

 م.0/026)
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يف حال نقل اليحم من اميأة إىل أخيى يكون الك ُبيأًا باليحم املؤجي، الـذ  )بم 

يف املنـت مـن إجـارة  ، بل إن نقل الـيحم ينبِـي أن يكـون أبلـغ(1)أنكيه الفقأاء املعاملون

اليحم ؛ ألن مجيت حماايي إجارة اليحم موجودة يف نقل اليحم، وفيه (يادة استمتا  اليجل 

 (2) بيحم غري اميأته والقذ  فيه.

بأن العضو بعد نقلـه إىل املتلقي يصبح عضوًا من أعضائه، وقدانوقشاهذااالدليل:ا

إليـه مـن الـدماغ، ويتـأق الشـخص  وه عماقة للمترب  به، فأو يأمتي باألوامي الواصـلة

املتلقي بأق هذا العضو املنقول، ويصح بصحته ويمي  بميوه، ويترضر لو قطـت أو 

ا. (3)جيح

 راعاةااألعضامعاالتومساليةاريا اثمنيم :ااستديفاأصاحمباالقاويفاالثاميناالقامةلونابجاوا ا

ابعددامنااألدلةامناأبد همادليالن:ااملوتجةاللوطاامطلقم ا

 املنتجـة للنطـف هـو حتصـيل النسـلغري ن (راعة األعضاء التناسلية أن الِي  م[ 0]

لح معتـربة أعـًا، ا، وهذه مصـ- (4)كام تقدم - اجلامل املطلوب لكل إنسانواهستمتا  و

  .(5)فإاا كانت معتربة أعًا جا( السعي يف حتقيقأا

                         
 . 584ص –ما سيأيت انظي م 0)

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - عـة األعضـاء التناسـلية لألُـقينقل و(را انظي:م 0)

 .043ص -ملحمد األُقي 

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي انظي:م 4)

 .4ص-م 024، جييدة املسلمون العدد )045ص -ملحمد األُقي 

 .032-038ص انظي:م 3)

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0226) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي: انظيم 5)

 .045ص -ملحمد األُقي 
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ارهـا أعـًا بأن هذه املصالح وإن كانت معتربة أعـًا، ولكـن اعتبوقدانوقشاهذااالدليل:ا

ه يصل إىل درجـة الرضـورة ؛ فإنـه ه يرتتـمه عـ  عـدمأا هـما  نفـ ، أو تلـف عضـو، ويف 

املقابـل فأــذه املصــلحة يقابلأـا مفاســد عديــدة منأــا: اإلرضار باملـأخوا منــه، وكشــف العــورة 

املِلظة والنظي إليأا ومسـأا، باإلوـافة إىل صـعوبة الزراعـة وكثـية  اطيهـا، فـإعامل القاعـدة 

ا  .(1)يقتيض عدم اعتبار املصالح املذكورة مدرعااملفمسدامقد اعىلاجلبااملصملح)عية الرش

اوجيمباعناهذهااملومقشةاباماييل:ا

األعضـاء التناسـلية غـري املنتجـة إن املفاسد املذكورة غري كافية للقول بمنت (راعـة )أم 

لرشوط العامة حمكوم بالضوابط وااألعضاء هذه  ؛ والك ألن القول بجوا( (راعةللنطف 

 الزراعـةاملتوقـت مـن هـذه جلوا( (راعة األعضاء بشكل عام والتـي منأـا: أن يكـون النفـت 

يعطـل (والـه ، وأه يكـون العضـو املنقـول مـن احلـي ممـا أرجح من الرضر املرتتمه عليأـا

كشـف العـورة املِلظـة والنظـي إليأـا أمـا مـا يتعلـق بمفسـدة  ،(2)وظيفة أساسـية يف حياتـه

 .(3)ملصلحة التداو  الكرخصوا يف  -رمحأم اهلل  -قدم أن الفقأاء فقد ت ومسأا

إنـام يكـون  مدرعااملفمسادامقاد اعاىلاجلابااملصاملح)إعامل القاعدة الرشعية إن  )بم

 يكون جلبأا فإن املفسدة من أكرب املصلحة كانت إاا أماحيث استو  املصلحة واملفسدة، 

 .(4)أوىل

                         
، أحكـام التلقـيح غـري الطبيعـي لسـعد 302ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد  انظي:م 0)

 .622ص -الشويي  

 .054-050ما تقدم صانظي م 0)

 .000ما تقدم صانظي م 4)

 م.4/65للسبكي ) اإلهبا  يف أح املنأا  م،0/28قواعد األحكام يف مصالح األنام ) انظي:م 3)
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يوجمه ه ي جتو( (راعتأا، بجامت أن اجلميت عضو القياس ع  سائي األعضاء الت[ 0]

 .(1) نقله انتقال الصفا  الورامية من املنقول منه إىل املنقول إليه

(راعـة األعضـاء ؛ إا إن قيـاس مـت الفـارق هـذا القيـاس بـأن وقدانوقشاهذااالدليل:ا

نسـان أن إا يمكن لإل؛ املنتجة للنطف ه ييتقي إىل درجة الرضورة الرشعية غري التناسلية 

  .(2)فيه الرضورة املبيحة للنقلأما األصل فقد وجد   األعضاء،هذه يعيش دون 

املنتجـة غـري بـأن احلاجـة داعيـة لزراعـة األعضـاء التناسـلية  وأجيباعناهذهااملومقشة:

ا .(3) ماحلمجةا وزيفاموزلةاالرضورة)للنطف، والقاعدة الرشعية أن 

جاوا ا راعاةااألعضامعاالتومساليةاريا الونابثملثم :ااستديفاأصاحمباالقاويفااألويفاالقامة

اباماييل:ااملوتجةاللوطاامماعدااالعوراتااملغلظة

فأو نف  مـا اسـتدل  (راعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطف أما دليل جوا([ 0]

به أصحاب القول الثاين القائلون بجوا( هذه الزراعة مطلقًا، والتي تقدم اجلواب عامى ورد 

  رتاوا  .عليأا من اع

 أما دليل عدم جوا( (راعة العورا  املِلظة، فذلك ملا ييل:[ 0]

                         
أحكام نقل اخلصـيتني واملبيضـني ، 035ص  -انظي: أبحا  اجتأادية يف الفقه الطبي ملحمد األُقي م 0)

ــييل  ــد اجلم ــمه ، م4/0226) -خلال ــامل نجي ــويض وك ــلية لصــديقة الع ــاء التناس ــة األعض  -(راع

 .م 4/0256)

جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد ، 344ص -أحكام نقل أعضاء اإلنسان ليوسف األمحد  انظي:م 0)

 .324ص -روا امليي  عن األعامل الطبية ملأمون عبد الكييم ، 432ص -بوُية 

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي انظي:م 4)

 .046ص -د األُقي ملحم
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، ومـن قواعـد الرشـيعة أن األصل يف الفيو  اهحتياط والتحـوط والتـور  واملنـت)أم 

 (2) .(1) ماألصلا ااألبضمعاالتحدي )املقيرة أن 

دخل فيأـا بأن هذه القاعـدة كـام يـدخل فيأـا العـورا  املِلظـة يـويومقشاهذااالدليل:ا

ا .(3)أيضًا سائي األعضاء التناسلية الداخلية

ة ملحقـغري املنتجـة للنطـف األعضاء التناسلية الداخلية بأن وجيمباعناهذهااملومقشة:ا

ا .(4)نقلأا كسائي األعضاء مثل الكليةمانت من ، فما بعورا  توليس باألحشاء

يعة اإلسـمامية أن يعـاأ إن مما جتافيه األخماق اإلسـمامية واألدلـة العامـة للرشـ)بم 

فيكـون هـذا مـن قبيـل الـوطء  ،أو يعـاأ عضـو غـري (وجتـه ،اإلنسان اميأته بعضو غريه

 .(5)املحيم

بأن العضو بعد نقلـه إىل املتلقي يصبح عضوًا من أعضائه، وه وقدانوقشاهذااالدليل:ا

ا.(6)عماقة للمترب  به

                         
، غمــز عيــون البصــائي 60ص  -األُــباه والنظــائي للســيوطي م، 4/042الفــيوق للقــيايف )انظــي: م 0)

 م.0/055م، املنثور يف القواعد للزركيش )0/005) -للحمو  

جملة جممت الفقه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة  -مناقشة مووو  )(راعة األعضاء التناسليةم  انظي:م 0)

 .م4/0034) -الدورة السادسة  -اإلسمامي املؤمتي 

 .685ص -انظي: أحكام التلقيح غري الطبيبعي لسعد الشويي  م 4)

جملة جممت الفقه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة  -مناقشة مووو  )(راعة األعضاء التناسليةم  انظي:م 3)

 .م4/0034) -الدورة السادسة  -املؤمتي اإلسمامي 

 م.4/0030بق )املصدر السا انظي:م 5)

م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي انظي:م 6)

 .4ص-م 024، جييدة املسلمون العدد )045ص -ملحمد األُقي 
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و املزرو  منسوب أعًا للمتلقي حتى لو قلنا بأن العضبأنه وأجيباعناهذهااملومقشة:ا

أو إحساسـًا  ،فإن جميد اإلحسـاس بنسـبته إىل مصـدر مِـايي قـد يولـد نفـوراً  ،دون املصدر

ا .(1)وقد يتولد عن الك أميا  نفسية أو ُقاق بني الزوجني ،بالذنمه

جوا( (راعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطـف الياجح هو القول األول القايض ب

  ، وسبمه الرتجيح هو: ما عدا العورا  املِلظة

 قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عامى ورد عليأا من املناقشة.[ 0]

 وعف أدلة املخالفني مت اإلجابة عام استدلوا به.[ 0]

أن هذا القول ينسجم مت تيجيح جـوا( نقـل األعضـاء بشـكل عـام، ويياعـي مـا [ 4]

 ، واهلل تعاىل أعلم.(2)وصية للعورا  املِلظة من خص

 

*  *  *  *

                         
م، أبحـا  اجتأاديـة يف الفقـه الطبـي 4/0225) - نقل و(راعـة األعضـاء التناسـلية لألُـقي انظي:م 0)

 .043ص -ملحمد األُقي 

جملة جممت الفقه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة  -انظي: مناقشة مووو  )(راعة األعضاء التناسليةم م 0)

 .م4/0033) -الدورة السادسة  -املؤمتي اإلسمامي 
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 لوسائل احلديثة استخدام ا

يف منع اإلجناب
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 وفيه توط ة ومطلبان:

 حصـول ممـا مـن ُـأنه أن حيـول دونيتم ا ااه كل ما املقصودابوسمةلاموعااإلنجمب:ا

  .(1)احلمل

ة يف منـت اإلنجـاب حيسـن بنـا أن وقبل أن نتكلم عن حكم اسـتخدام الوسـائل احلديثـ

نذكي نبذًة يسرية عن تاريخ وسائل منـت احلمـل، فقـد عـي  اإلنسـان منـذ أقـدم العصـور 

سواء كـان بصـورة مؤقتـة أو بصـورة دائمـة، ويمكـن  اإلنجابيتم هبا منت  يدةوسائل عد

 :(2) توويح الك كام ييل

تيجـت  مار الفيعونيـة التـيإن أقدم ما حفظه التاريخ ملنت احلمل هو ما وجد يف اآل[ 0]

علــامء اهجــتام  أن هــذه الظــاهية كانــت  اىل مــا قبــل عرشــين قينــًا قبــل املــيماد، وقــد اكــي

والصينيني، كام كانت موجودة أيضًا عند العـيب بصـورة  معيوفة لدى األغييق، واليونان

                         
ــد النســل يف الرشــيعة اهســمامية  م انظــي:0) ــى مصــطفى اخلطيــمه -قضــية حتدي ــوم حيي ــدار  - أم كلث ال

 .  005ص  -م 0280هـ/0320 - 0ط -جدة  -والتو(يت  السعودية للنرش

خالـد بـن حممـد بـن  -موانـت احلمـل وأحكامأـا يف الفقـه اإلسـمامي  م انظي هذا املووو  تفصيمًا يف:0)

 -املعأـد العـايل للقضـاء  -بحث تكمـييل مقـدم لنيـل درجـة املاجسـتري يف الفقـه املقـارن  -الِفيص 

سياسة ووسـائل حتديـد النسـل ، 03-00ص-ـ ه0305 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسمامية 

، الطبيـمه أدبـه 486-480ص -، جياحا  الذكورة واألنومة ملحمـد بوُـية 023-80ص- للبار

، املســتحدما  البيوتكنولوجيـة لضــياء الــدين 025-026ص -وفقأـه ملحمــد عــيل البـار وصــاحبه

   .30ص -، العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته 064ص-مطاو  
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 .(1)يقذ  اليجل ماءه خار  الفي  العزل وهو أن

 عاليةاجللوس يف ماء درجة حيارته  عن طييقتتم  استخدم اليومان طييقة تعقيم[ 0]

وملدة ساعة يوميًا وع  مدار ممامة أيام متتالية، فينتغ عن الك تلف للخمايا املولدة للمني 

ُـبيأة وسـيلة ، كـام عـي  اليومـان أيضـًا وبالتايل تنعدم القدرة ع  اإلنجاب عند اليجل

نـا  كِـما  رقيـق يضـعونه عـ  الواقي الذكي ، حيـث اسـتخدموا مثانـة بعـ  احليواب

 .(2)الذكي املنتصمه قبل عملية اإليما 

ي وحتـديث لوسـائل يما هي إه تطو كاللولمه لعل بع  الوسائل املخرتعة حديثاً [ 4]

معينـة مـن املطـاط يف الفـي  ملنـت  عي  اهلنود تيكيمه خيـوط، فقد آلية ابتكيها األقدمون

جـم احلمصـة ميبوطـة بخـيط رفيـت يطـل يضـعون كـية اهبيـة بح، وكان اليابانيون احلمل

  .(3)خار  جو  اليحم كوسيلة ملنت احلمل

ــي كــان مــن الوســائل الســي ة [ 3] ــه الت ــة آلدميت ــا تعــذيمه لإلنســان وإهان ــي فيأ والت

وسـيلة اخلصـاء التـي كانـت جتـي  لف ـا  معينـة مـن يف منت اإلنجاب كذلك استخدمت 

 .(4) ل منافت معينة لسادة هؤهء العبيدأو لتحصي كالعبيد واجلناة كنو  من العقاب الناس

                         
 .  00ص -، موانت احلمل خلالد الِفيص 30ص -العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته  م انظي:0)

جياحـا  الـذكورة واألنومـة  ،064ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الـدين مطـاو   م انظي:0)

   .483ص -ملحمد بوُية 

 .  483ص -املصدر السابق  م انظي:4)

، جياحا  الذكورة واألنومـة ملحمـد 025ص -ملحمد عيل البار وصاحبه الطبيمه أدبه وفقأه م انظي:3)

  .484ص -بوُية 

إن  -كام سـيأيت بيانـه يف املطلـمه الثـاين  هنى عنأا الشار  يف العديد من نصوص السنة وهذهاالوسيلة 

 .448ص –ُاء اهلل تعاىل 
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اكي األطباء املسـلمون عـددًا مـن األدويـة واملـواد التـي يمكـن تعاطيأـا ملنـت  وقد[ 5]

 .(1)احلمل

فقـد دأبـت األبحـا  والدراسـا   أمما االعصورااحلديثةاملجتمعا  القديمة،  يفهذا 

ذلك كام التطور التارخيي ليان ملنت احلمل، وب يائيةأو هيمونا  كيم ع  ابتكار وسائل آلية

 ييل:

صنت الواقي الذكي  مـن أغشـية امليماد  خمال القين السابت عرش والثامن عرش [ 0]

أمعاء األغنام املذبوحة، وكانت جتارة رائجة يف لندن وغريها مـن العواصـم األوربيـة، مـم 

 هاجـصـنت مـن املطـاط والـذ  متيـز بسـأولة اسـتعامله ورخـص ممنـه، وأصـبح إنتيأصبح 

 (2)باملمايني.

ـــ/0085 يف ســنة[ 0] ــتم 0868 ه ــار وســيلة ي ــاء الربيطــانيون ابتك م اســتطا  األطب

هحظوا أهنا متنت احلمـل فاسـتخدموها  أمولكن ،ووعأا يف اليحم ملعاجلة اليحم املقلوب

 بعـ  األطبـاء يف اجلمعيـة الطبيـة الربيطانيـة عـامومـن َمـم اعـرت  عليأـا  ،هلذا الِي 

                         
-ل ملحمـد عـيل البـار سياسـة ووسـائل حتديـد النسـ،  68-66ص -خلق اإلنسان هبن هبـة  م انظي:0)

 .  85ص

ـــتعامل  ورريااا اانتشااامرم 0) ـــذا اهس ـــدًا، إه أن ه ـــت ج ـــاق واس ـــ  نط ـــذكي  ع ـــواقي ال ـــتعامل ال اس

ــذ  ــت احلمــل من ــوب من ــت 0256هـــ/ 0455انخفــ  نســبيًا بعــد انتشــار اســتعامل حب م، ولكــن م

ــة وظأــور  ــيب بصــورة خاص ــة ويف الِ ــة يف العــاق عام ــيا  اجلنســية بصــورة رهيب ــار األم انتش

ـــة هســـتخدام  ـــف احلمـــما  الدعائي ـــة إىل تكثي ـــدول الِيبي ـــد( امليعـــمه، عـــاد  ال مـــي  اإلي

 .الواقي الذكي 

 [.  036-035ص -موانت احلمل خلالد الِفيص ]انظي:  
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 .(1)ألهنا تساعد ع  اليايلة م0858 هـ/0025

وهـايو بالوهيـا  أنابيـمه وربطأـا جـياح مـن كان أول مـن قـام بعمليـة قطـت األ[ 4]

طييقة إلجـياء  022كثي من أومنذ الك اليوم تم تطويي  م،0880هـ/0028 املتحدة عام

  .(2)املبي  وربطأام التعقيم بقطت قنايت

اين )هـاسم احلـاجز املأـبيل أو احللقـة م اخرت  الطبيمه األمل0880 هـ/0022 يف سنة[ 3]

   .(3)و(عم أهنا تعالغ اليحم املقلوب ق جييؤ ع  الترصيح بوظيفتأا احلقيقيةلكنه  ،املأبلة

                         
، جياحا  الذكورة واألنومـة ملحمـد 084ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبهم انظي: 0)

 .483ص -بوُية 

تعترب وسائل منت احلمـل أو الكتابـة عنأـا كانت أوربا والوهيا  املتحدة   أن دولإىل وجتدرااإلشمرة 

 يس قـيارًا عـامججييمة أخماقية كربى، ومساوية لنرش اليايلة، ويف الوهيا  املتحدة أصدر الكون

م يعترب فيه نرش أ  يشء عن وسائل منت احلمل جييمة تستحق السجن، وأصـدر 0884 هـ/0420

 يطاين قـيارًا يمنـت بيـت وسـائل منـت احلمـل أو اهعـمان عنأـا، واسـتمي الـك حتـى عـامالربملان الرب

م، وعندما انخيطت امليأة يف ميدان العمل وهجي  بيتأـا يف الييـف وق يعـد هلـا 0242 هـ/0432

سياسـة . انظـي: عائل واوطي  اىل العمل، ظأي  احلاجة واوحة هسـتخدام وسـائل منـت احلمـل

 .04ص -موانت احلمل خلالد الِفيص  ،33-30ص-ملحمد عيل البار ووسائل حتديد النسل 

الطبيـمه أدبـه وفقأـه ملحمـد عـيل ، 485سياسة ووسائل حتديد النسل يف املايض واحلـارض صم انظي: 0)

 .  424ص  -، جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية 025ص -البار وصاحبه

وأمييكا بصورة كبرية حتـى وصـلت أقىصـ مـداها يف ما انترش  هذه الوسيلة يف أوربا  لكناةعمنم 4)

من نساء بييطانيا، لكن ق جتد هـذه الوسـيلة  %00م، حيث استخدمأا حوايل 0252هـ/ 0452عام 

 .إقباه يف دول أفييقيا وأق األوسط

، جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد 080ص -انظي: الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه] 

  [.485ص -بوُية 
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م 0822 –م 0823 هــ/0405-هــ0400ي عامما بني  مهاريسوناجلياح )قام [ 5]

وستاتة ، عمليا  قطت احلبل املنو  )األسأيم لعما  من يشكون من تضخم الربعدد من ب

وق يكن الك األمي بطبيعة احلال عماجًا لتضخم الربوسـتاتة، وبعـد الـك أصـبحت هـذه 

الذين يعانون مـن الشـذور اجلنيسـ، أو  جتي  كعقوبة للمجيمني -قطت األسأي –العملية 

  .(1)لذين يامرسون العادة الرسية بكثافة مما يعود عليأم بالرضر صحياً ل

وصل العاق الِـييب )جيجيـور  بـنك م إىل تصـنيت م ت0256 هـ/0455 يف سنة[ 6]

سـد عنـق من النو  الذ  يعمل ع  إجياد سائل  ـاطي يوهي  ،منت احلمل للنساء حبوب

  .(2)اليحم منعا لوصول احليوان املنو  إليه

مــن الدراســا   عــددكــان ظأــور اللولــمه بعــد  م0260هـــ/0480 يف ســنة[ 5]

ظأـي اللولــمه مــم ابتكـي اللولــمه البماسـتيكي، الــذ   واألبحـا  عــ  يـد العــاق )ليبرسـم

 .(3)مجيافيجارد)وب إىل العاق سالنحار املن

حبوب منت احلمل التـي تعطـى توصلت التجارب إىل م 0250هـ/0420 يف عام[ 8]

م، لكـن ق يسـمح مسـتولونتسـمى ) نسائأم، وهـي حبـوب دعن اإلنجابلليجال فتمنت 

وه يـزال البحـث جاريـًا إلجيـاد عقـار مـأمون  ،اخلطـرية باستعامهلا ملا هلا من اآلمار اجلانبية

 .(4)يستعمله اليجال هلذا الِي األرضار 

                         
 -، الطبيـمه أدبـه وفقأـه ملحمـد عـيل البـار وصـاحبه083ص -موانت احلمل خلالـد الِفـيص م انظي: 0)

   .420ص  -، جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية 026ص

 .  485ص -جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية  م انظي:0)

، جياحا  الذكورة واألنومـة ملحمـد 083ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبهم انظي: 4)

   . 485ص -بوُية 

تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين ، 455-454ص-سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البـار م انظي: 3)

 . 486ص -جياحا  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية  ،443-442ص -العلبي 
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وتطــــور  مــــن  منــــت اإلنجــــاب وهكــــذا مــــت مــــيور الــــزمن تعــــدد  وســــائل

ــــأن ــــذا الش ــــنأ  هب ــــة ت ــــة متخصص ــــز بحثي ــــمال مياك ــــذه  ،خ ــــا ه ــــي(  لن وأف

ـــــة والكيم ـــــن الوســـــائل اآللي ـــــة م ـــــي يماألبحـــــا  مجل ـــــة الت ـــــة احلديث ـــــن يائي ك

ــــي يمكــــن أن نبينأــــا  ــــت اإلنجــــاب، والت ــــيأة اســــتخدامأا هبــــد  من لليجــــل أو امل

 خمال املطلبني التاليني: تفصيمًا من

إىل وســـــائل آليـــــة وأخـــــيى  وســـــائل منـــــت اإلنجـــــاب بصـــــفة مؤقتـــــةتتنـــــو  

ح مــــن خــــمال هيمونيــــة، وبيــــان كــــل نــــو  ومــــا يتعلــــق بــــه مــــن أحكــــام يتضــــ

 املسألتني التاليتني:

 هنا  عدد من الوسائل اآللية ملنت اإلنجاب بصفة مؤقتة، من أُأيها: 

 الواقي الذكي . [ 0]

 الواقي األنثو . [ 0]

 التحاميل املأبلية. [ 4]

 اللولمه.[ 3]

 :وبيان هذه الوسائل فيام ييل

 :الواقي الذكريأواًل: 

كي  أو غشاء بماسـتيكي رقيـق ، جيعـل اليجـل اكـيه فيـه قبـل اجلـام ، عبارة عن هو 

إىل الفي ، وقد استعمل يف البداية للوقاية من األميا  التناسـلية، مـم املني يمنت ترسب ف
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 .(1) استعمل بشكل واست كامنت للحمل

ن الوسائل اا  نسبة النجـاح العاليـة واستخدام الواقي الذكي  ملنت اإلنجاب يعترب م

إاا استخدم بطييقة صحيحة، ولكنه ع  العك  ربام تسبمه يف نسبة فشل عالية تصـل إىل 

 (2)إاا ق حيسن استخدامه. % 5-02

 وعند استخدام الواقي الذكي  ه بد من مياعاة ما ييل:

 نتصاب.ينبِي أن يستعمله الشخص يف حال اه[ 0]

ألن  ؛اليجل بعـد اإلنـزال مبـاأة، وه يطيـل املكـث بعـد اإلنـزالينبِي أن ينز  [ 0]

 اهنتصاب يقل بعد اإلنزال فينزلق الواقي الذكي  من القضيمه ويقت يف املأبل.

برسـعة وتقـوم بِسـل املأبـل  الـواقيإاا حد  الك فينبِي عـ  املـيأة أن  ـي  [ 4]

يهبـا حـام  اخللىيـك برتكيـز )دوا مأبيلم باسـتعامل مـواد قاتلـة للحيوانـا  املنويـة وأق

 أو املاء أوالليمون. ،مخسة بامل ة )خل  ففم

                         
 -ييب للنرشـ ــــالع املجتمـت مكتبـة –روـا  اء منـذرـــوف –انظي: كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة م 0)

 -م، موســوعة املــيأة يف احلمــل والــوهدة 056-053، 08-05ص ) -م 0225هــ/0305 - 0ط

            ، املســتحدما  البيوتكنولوجيــة046ص -، موســوعة املــيأة الطبيــة لســبريو فــاخور  050ص

تطـور اجلنـني  ،052ص  -ري  ، امليأة يف رحلة العمي لِسـان الـزه025ص -لضياء الدين مطاو  

-303،302ص) -، طفلــك مــن احلمــل إىل الــوهدة لفــاخور  406ص -ملحيــي الــدين العلبــي 

، تنظــيم النســل وموقــف 408-405ص -م، موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة 300

 -م 0284هـــ/0324 - 0ط -د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الطييقــي  -الرشــيعة اإلســمامية منــه 

 .52ص

، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمـد عـيل 046ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   انظي:م 0)

 .405ص  -، موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة 002ص-البار 
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 الـواقييفضل أن تستعمل امليأة املياهم التي تقتل احليوانا  املنوية احتياطًا؛ ألن [ 3]

 (1).قد يتمزق فيخي  منه السائل املنو ، وقد يسقط يف املأبل بعد اإلنزال

 :الواقي األنثويثانيًا: 

 ،حاجز من املطـاط اليقيـق عـ  ُـكل قبـة، حيـيط بـه إطـار معـدين مـينهو عبارة عن 

يووت داخل املأبـل ليسـد فتحـة عنـق الـيحم ملنـت ترسـب احليوانـا  املنويـة إىل الـيحم، 

وتقوم امليأة بووعه بنفسأا، مم تقوم بإ(الته بعد عرش ساعا  اىل أربت وعرشين ساعة من 

  .(2)اجلام 

احلجـم والشـكل  ويقـير عـادة ة،حجام وأُكال  تلفـأبويوجد الواقي األنثو  عادة 

املناسمه من قبل الطبيـمه بعـد قيـاس أبعـاد عنـق الـيحم وفـي  املـيأة، وهـو ه يـؤمي عـ  

الشـأي ، كـام ه يـؤمي عـ  قـدرة املـيأة عـ   العملية اجلنسية، أو التتابت الطبيعي للطمـث

 .(3)اإلنجاب بعد إ(الته

                         
، موسـوعة املـيأة الطبيـة 056-053ص -كيـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء منـذر  انظي:م 0)

، موسـوعة احلمـل 052ص  -امليأة يف رحلة العمي لِسـان الـزهري   ،045ص -لسبريو فاخور  

 .035-036ص -، موانت احلمل خلالد الِفيص 408ص -والوهدة ألحمام القواسمة 

، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد 080ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه انظي:م 0)

، موسـوعة احلمـل 050ص  -مـي لِسـان الـزهري  ، امليأة يف رحلـة الع033-002ص-عيل البار 

ص  -، كيـف  تــارين بينــامغ تنظـيم األرسة لوفــاء منــذر 402ص -والـوهدة ألحــمام القواســمة 

. تطور اجلنني ملحيي الدين 050ص -م، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 055-052، 08-02)

 .028-020ص -، أطفال حتت الطلمه لصرب  القباين  405ص -العلبي 

 . 55ص -موانت احلمل خلالد الِفيص املصادر السابقة، انظي م 4)
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التي تقتل احليوانا  املنوية، ومتتا( هذه الطييقة بأهنا ويفضل أن تستعمل امليأة املياهم 

إه أن  ،وهسيام إاا استعمل معأا ما يقتل احليوانـا  املنويـة ،من أفضل الطيق ملنت احلمل

ألهنـا طييقـة معقـدة نوعـًا مـا، ولوجـود موانـت محـل  هذه الطييقة غري ُائعة اهسـتعامل؛

 .(1)أسأل منأا يف اهستعامل

 :ميل املهبليةالتحاثالثًا: 

هي حتاميـل طبيـة صـِرية عـ  ُـكل  ـيوط صـلمه تسـتعملأا املـيأة يف املأبـل قبيـل 

أكثــي  تعتــربمستحرضــا  كيميائيــة قاتلــة للحيوانــا  املنويــة، وعــن اجلــام ، وهــي عبــارة 

 . (2)مانعا  احلمل الكيميائية سأولة يف اهستعامل

ة طبيـة، وهـي مِلفـة بعلـمه وتبا  هذه التحاميـل بالصـيدليا  دون احلاجـة إىل وصـف

 ؛حتو  تعليام  اهستعامل، واألفضل أن تووت هذه التحاميل قبل املواقعة بنصف سـاعة

 .(3)دقيقة 32ىلإدقائق  02ألن التجارب املخربية بينت أن اوباهنا يف املأبل يأخذ من 

ولـذا يستحســن اســتعامهلا مــت موانــت أخــيى  ،ونسـبة الفشــل يف هــذه التحاميــل عاليــة

 .(4)قي األنثو الواك

                         
النـوا(ل املختصـة بـامليأة ، 045ص -قضية حتديد النسل ألم كلثوم اخلطيمه املصادر السابقة،  انظي:م 0)

 .0044ص -يف العبادا  وأحكام األرسة ملنى الياجح 

-د النســل ملحمــد عــيل البــار سياســة ووســائل حتديــ، 055-056أطفــال حتــت الطلــمه ص  انظــي:م 0)

 -موانــت احلمـل خلالـد الِفــيص  ،406ص -تطـور اجلنـني ملحيــي الـدين العلبـي ، 052-035ص

  .0043ص  -النوا(ل املختصة بامليأة يف العبادا  وأحكام األرسة ملنى الياجح ، 53-54ص

 .54ص -، موانت احلمل خلالد الِفيص 055انظي: أطفال حتت الطلمه ص م 4)

 .0043ص  -النوا(ل املختصة بامليأة يف العبادا  وأحكام األرسة ملنى الياجح  انظي:م 3)
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ومثل التحاميل املأبلية ما يسمى بالسطاما  أو السدادا : وهي كتلة من الصو  أو 

أحــد املحاليــل الكيامئيــة كاإلســفنغ أو القطــن، تشــبت بمحلــول قاتــل للحيوانــا  املنويــة 

لتعمل بنف  اآللية التـي تعمـل  ق اليحمنتووت يف فتحة عمم  أوعصري الليمون أو اخلل،

 (1) ل املأبلية.هبا التحامي

ا:(2) رابعًا: اللولب

هو آلة صِرية مصنوعة من البماستيك أو من البماستيك مت النحـاس، يووـت داخـل 

امليأة ع   وتستدل أُكال، وله عدة سنوا ، 5 – 4ترتاوح من  جتويف جسم اليحم ملدة

 .(3)طيفه بار( من عنق اليحميف وجوده بواسطة خيط 

                         
 .056ص-، اجلن  بني اإلسمام والعلامنية أليب األسباط 088ص  أطفال حتت الطلمه انظي:م 0)

، سياسـة 084ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصـاحبهمووو  اللولمه تفصيمًا يف: انظي م 0)

، املســتحدما  البيوتكنولوجيــة لضــياء 085-054ص-النســل ملحمــد عــيل البــار ووســائل حتديــد 

، 052-062ص  -، املــيأة يف رحلــة العمــي لِســان الــزهري  026-020ص -الــدين مطــاو  

، طفلك من احلمل إىل الـوهدة لفـاخور  042-006ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  

، كيـف  تـارين 405-425ص -م القواسمة ، موسوعة احلمل والوهدة ألحما302-305ص -

-055ص -، موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 84-64ص-بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منـذر 

، النوا(ل املختصة بامليأة يف العبادا  وأحكام 040-000ص -، موانت احلمل خلالد الِفيص 056

نية للتدخل يف عوامل الورامـة ، األحكام الرشعية والقانو0046-0043ص -األرسة ملنى الياجح 

 . 325ص -والتكامي للسيد مأيان 

، املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء الـدين 405ص -تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين العلبـي  انظي:م 4)

، موســوعة املــيأة الطبيــة 062ص  -، املــيأة يف رحلــة العمــي لِســان الــزهري  020ص -مطــاو  

، موسـوعة 425ص  -مل والـوهدة ألحـمام القواسـمة ، موسوعة احل006ص -لسبريو فاخور  

 .055ص -امليأة يف احلمل والوهدة 
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محية التي تستخدم ملنت احلمل باسم اللولمه ألن واحدًا وقد اُتأي  هذه األجأزة الي

لولمه ولقي رواجـًا كبـريًا يف السـتينا  مـن القـين  من أوائل هذه األجأزة كان ع  ُكل

 .(1)العرشين فسميت كلأا باسمه، وما (ال واست اهنتشار إىل اليوم

ىل طـيد واليحم تؤد  إ قنايت املبي ووجود اللولمه داخل اليحم حيد  تقلصا  يف 

البويضة من الطيق التناسلية، فإاا كانت البويضة بحاجة إىل سبعة أيام لتقطت املسـافة مـن 

ربـت يف أاملبي  إىل مكان تعشيشأا يف اليحم، فمت وجود اللولـمه داخـل الـيحم تقطعأـا 

تـتمكن مـن يـتم تلقيحأـا أو قبـل أن قبل أن وهذا يؤد  إىل مو  البويضة  ساعا  فقط،

 .(2)حم بعد التلقيحاإلنِياس يف الي

كام أن وجود اللولمه يف اليحم يؤد  إىل حدو  التأابا  تسبمه تواجد كييا  الـدم 

البيضاء بكثافة مسببة القضاء ع  احليوانا  املنوية أو حتى البويضة امللقحة قبل انِياسأا 

 .(3)مما يؤد  إىل منت حدو  محل يف بطانة اليحم

 ام ييل:ويمكن تلخيص خطوا  تيكيمه اللولمه في

ينبِي أوهً أن جييى فحص ُامل للميأة التي تييد اسـتخدام اللولـمه للتأكـد مـن )أم 

أو اجلأا( التناسيل،كام ينبِـي معيفـة عـدم وجـود ُـذوا  لتأاب يف احلو اعدوم وجود 

                         
موانت احلمل خلالد الِفيص ، م66، 64ص) -كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر  انظي:م 0)

 .000ص-

الـدين تطـور اجلنـني ملحيـي  ،،024ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضـياء الـدين مطـاو   انظي:م 0)

، موسـوعة احلمـل والـوهدة 006ص -، موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  405ص -العلبي 

 .422ص -ألحمام القواسمة 

، موسوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 65ص -كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر  انظي:م 4)

 .055ص -
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خلقي يف اليحم )اليحم او القينني أو اليحم املقسوم إىل جـزئنيم، كـذلك ينبِـي التأكـد 

 .ي كبري يف اليحممن عدم وجود ورم ليف

ألن للتأكد مـن عـدم وجـود محـل، وعادة ما يتم إدخال اللولمه يف آخي الطمث؛ )بم 

عنق اليحم يكون متسعًا نسبيًا فيسأل إيما  اجلأا( إىل اليحم، ويتجنـمه األطبـاء إدخـال 

اجلأا( بعد الوهدة أو اإلجأـا  مبـاأة ألن الـيحم يكـون غضـًا طييـًا قـابمًا لإلنخـيام 

 الـوهدة، ع  األقـل مـنلذا ه ينصح بووت اجلأا( إه بعـد ميور مامنية أسابيت  والتمزق؛

 .أسابيت ع  األقل من اإلجأا  وستة

صـعوبة يف  يمكن إدخال اللولمه للنساء المايت قد محلـن وولـدن مـن قبـل بـدون)جـم 

مـن قبـل  للتي ق تلد عطاء  ديي مووعي وه عام، أما بالنسبةالِالمه، وه حيتا  األمي إل

فإن األمي يكون أكثي صعوبة ، وقد حيتا  إىل أعطاء  در مووعي ع  هي ة حقن يف عنـق 

اليحم لتخدييه، ويف بع  احلاه  النادرة قد حيتا  األمي إىل  ديي كامـل، ولكـن كثـريًا 

 ـدر كامـل ه يصـلح هلـا اسـتعامل  من األطباء او  اخلربة ييون أن امليأة التـي حتتـا  إىل

 مه. اللول

بعد ميور ُأي تقييبًا يتم عادة فحص امليأة بأخذ صورة باألُعة للتأكد من مبا  )دم 

 (1).اللولمه يف مكانه

 ومن أهم مميزا  اللولمه ما ييل:

 تِريا  هيمونية يف جسم امليأة. حدو ه يسبمه أنه [ 0]

                         
، كيف  تارين بينـامغ تنظـيم األرسة 405ص -ة موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسم انظي:م 0)

 .064-060ص-سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار  ،52-68ص -لوفاء منذر 
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 منـت يعترب من أكثي الوسائل الفعالة يف منت احلمل حيث تصل نسبة فاعليتـه يفأنه [ 0]

 .وخصوصًا ملن سبق هلن اإلنجاب %28احلمل 

قابلية امليأة مستقبمًا لإلنجاب؛ إا يمكن احلمل خمال أُأي قليلة  ع ه يؤمي أنه [ 4]

 من استخيا  اللولمه.

ويمكـن  ،مية واحدة فقط، ويستمي عمله ملدة سنوا  إاا بقي يف مكانه يووت أنه[ 3]

  .(1)للطبيمه إ(الته متى ُاء  امليأة

وجتدر اإلُارة إىل أن بع  أنوا  اللولمه يضا  إليأا هيمون الربجسرتون عن طييق 

ــو  ــا( صــِري حي ــني  48 جأ ــا ب ــًا م ــق يومي ــرتون ويطل ــن الربوجس ــًا م  -022مليجيام

ميكيوجيامــًا مــن الربوجســرتون الــذ  يعمــل بصــورة أساســية عــ  غشــاء الــيحم 052

م وه تـزال تسـتعمل، 0253هــ/0432الـداخيل، وقـد ظأـي  هـذه األجأـزة منـذ عـام 

وتعترب األجأزة اهليمونية صِرية احلجـم ولـذا يقـل حـدو  األق أمنـاء تيكيبأـا وبعـدها، 

جمـمم  65ولكن ينبِي أن تستبدل سنويًا، وهنا  نو  بـه كميـة أكـرب مـن الربوجسـرتون )

  .(2)ُأياً  08 تكفي ملدة

                         
، موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو 023ص -انظي: املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو  م 0)

 -عبادا  وأحكام األرسة ملنى الـياجح م، النوا(ل املختصة بامليأة يف ال002، 005ص) -فاخور  

 .0045ص

املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء ، 062ص-انظي: سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار م 0)

ة املــيأة ــــ، موسوع052ص  -، املــيأة يف رحلــة العمــي لِســان الــزهري  024ص -الــدين مطــاو  

 -                       امغ تنظيم األرسة لوفاء منذر، كيف  تارين بين042ص -الطبية لسبريو فاخور  

 -م، األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامـل الورامـة والتكـامي للسـيد مأـيان 65، 63ص)

 .328ص
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نــدلف لبيــان احلكــم الرشــعي  الوســائل اآلليــة ملنــت اإلنجــاب بصــفة مؤقتــةبيــان  بعــد

  هستخدام هذه الوسائل والك كام ييل:

 أواًل: حكم العزل:

قبل أن نبني حكم استعامل الوسائل اآللية ملنت اإلنجاب بصفة مؤقتة ه بد من اإلُارة 

سائل منت احلمل املؤقتة من جأة أن أوهً إىل العزل وحكمه؛ والك ألن له ارتباطًا وميقًا بو

 الِاية من اجلميت واحدة.

فـــإاا قـــارب اإلنـــزال نـــز  وأنـــزل خـــار   والعـــزل: هـــو أن جيـــامت اليجـــل املـــيأة،

  .(1)الفي 

والعزل طييقة بدائية ه حيتا  معأا إىل أدوية أو عقاقري أو عمليا ، لكنه من الوسائل 

واخلطأ فيه  ،؛ والك ألنه أمي يف غاية الدقة%02التي تكتنفأا نسبة فشل عالية قد تصل إىل 

قييمه، فلحظة واحدة قد تفسد الِي ، ومت الك فما يزال كثري من الناس يستخدم هذه 

  .(2)الوسيلة

  يف حكم العزل، وبيان اختمافأم كام ييل: -رمحأم اهلل تعاىل  -وقد اختلف الفقأاء 

                         
 0ط -بريو   -املكتمه اإلسمامي  -لبعيل احممد بن أيب الفتح  -انظي: املطلت ع  أبواب املقنت م 0)

 -، حتييي ألفاظ التنبيه للنوو  054ص -قيق: حممد بشري األدلبي حت -م  0280هـ/ 0320 -

ــاو  402ص ــاريف للمن ــام  التع ــ  مأ ــف ع ــاين 504ص -، التوقي ــا  للجيج  -، التعييف

 .023ص

-، موانت احلمـل خلالـد الِفـيص 20ص-سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار انظي:م 0)

 .054ص 
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 األقوال يف املسألة:

 ،(2)، واملالكيـة(1)، وإليه اهمه مجاهري الفقأاء من احلنفيـةأن العزل مباح القويفااألويف:

 .(4)واحلنابلة ،(3)والشافعية

، وهــو قــول لــبع  (5) أن العــزل حمــيم، وإليــه اهــمه ابــن حــزم القــول الثــاين:

 .(8)وقول عند احلنابلة ،(7)، ووجه عند الشافعية(6)احلنفية

                         
ــي:م 0) ــدائت الصــنائت ) انظ ــائق )5/006)م0/443ب ــني احلق ــة م، 6/00م، تبي ــق تكمل ــي اليائ  -البح

 م.0/445م، الفتاوى اهلندية )4/055م، رد املحتار )02/48فتح القديي )تكملة م، 8/000)

م، حاُـية الدسـوقي 4/005م، أح  ترص خليـل للخـييش )3/034املنتقى أح املوطأ ) انظي:م 0)

ـــري ) ـــ  الرشـــح الكب ـــ 0/066ع ـــية الصـــاو  ع ـــنح 0/302 الرشـــح الصـــِري )م، حاُ م، م

أمحد بن  -م، املعيار املعيب واجلامت املِيب عن فتاوى إفييقية واألندل  واملِيب 4/462اجلليل)

حتقيـق: جمموعـة مـن  -م 0280هــ/0320 -بـريو   -دار الِيب اإلسـمامي  -حييى الونرشييس 

 م.3/045) -الباحثني بإأا  حممد حجي 

 -ُـيخ اإلسـمام القـايض أبـو حييـى (كييـا األنصـار   -أح البأجة الوردية انظي: الِير البأية يفم 4)

ـــــة  ـــــة امليمني ـــــاهية  -املطبع ـــــمه )3/052) -الق ـــــا  4/086م، أســـــنى املطال ـــــة املحت م، حتف

 م.0/463م، حاُية البجريمي ع  أح اخلطيمه )8/030م)5/086)

منتأـــــــى  أح م،8/438م، اإلنصـــــــا  )5/402م، الفـــــــيو  )5/006املِنـــــــي ) انظـــــــي:م 3)

 م.5/060مطالمه أويل النأى ) م،5/022كشا  القنا  ) ،م4/34اإلرادا )

 م.2/000انظي: املح  )م 5)

م حيـث أطلـق القــول بالكياهـة عـن بعــ  مشـايخ احلنفيـة، وهــي إاا 4/320فـتح القــديي ) انظـي:م 6)

لا اأناالكداهاةاواع»م: 0/503أطلقت عند احلنفية فاملياد هبا كياهة التحييم، جاء يف جممت األهنـي )

عىلاقس ف:اكداهةاحتدي اوكداهةا وزييف,اف شامخيوما امرةايقيادوهنماو امرةايطلقوهنام,افأمامااملقيادةافاالا

 .«كال افيهم,اواملطلقةافتجعلاعىلاالتحدي 

 م.0/463م، حاُية البجريمي ع  أح اخلطيمه )422 ،2/428انظي: فتح البار  )م 5)

 م.4/438اإلنصا  ) انظي:م 8)
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 أدلة األقوال:

ا:ةلونابحدمةاالعزيفالقمأصحمباالقويفاالثميناأوال :ااستديفا

سـ ل عـن العـزل فقـال:   أن رسـول اهلل: (1)األسديةجذامة بنت وهمه  بحديث

فيكـون العـزل  الـوأد حمـيم،و أن العـزل وأد، قد بني النبي ف ،(2)(ذلكاالوأدااخلفيا)

ا .(3)حميمًا، هُرتاكأام يف منت النسل وقطعه

ا:ا(4)ييلوقدانوقشاهذااالدليلابعددامنااملومقشمتامناأبد همامما

 قولهبخما  العزل، وفالوأد جناية ع  موجود حاصل ؛ ن العزل لي  كالوأدإ[ 0]

                         
مم هاجي  مـت قومأـا  ،جذامة بنت وهمه األسدية، أسلمت بمكة قدياًم، وبايعت النبي هي: م 0)

إىل املدينة، وهي أخت عكاُـة بـن حمصـن ألمـه، وكانـت حتـت أنـي  بـن قتـادة بـن ربيعـة مـن بنـي 

 رو  عــن النبــي وقــد  ،- وقتـل يــوم أحــد ُــأيداً  وهــو ممــن ُــأد بــدراً  -بــن عــو   عمـيو

 أحدمها.  نني عائشةحديثني، رو  عنأا أم املؤم

ــن رجــال صــحيح مســلم م، 5/550م، اإلصــابة )3/0822اهســتيعاب )يف:  ا] انظــي تيمجتأــ  هب

 -بـريو   -دار صـادر  -حممد بن سعد البرص  الزهـي   -الطبقا  الكربى م، 0/306منجويه )

 - لبنـان -بـريو   -دار الفكـي  -حييـى بـن أ  النـوو   -هتذيمه األسامء واللِا  م، 8/034)

 [. م 624-0/620) - م0226هـ/0306 - 0ط

 -م 0/0265) - باب جوا( الِيلة وهي وطء امليوت وكياهة العزل -رواه مسلم يف كتاب النكاح م 0)

 م.0330رقم )

 .068ص  -موانت احلمل خلالد الِفيص  انظي:م 4)

فــتح البــار   م،036-5/033(اد املعــاد )م انظــي املناقشــا  الــواردة عــ  احلــديث تفصــيمًا يف: 3)

ـــار )2/422) ـــل األوط ـــري )م046-6/045م، ني ـــوا  4/482، التلخـــيص احلب ـــة األح م، حتف

 م.6/050م، عون املعبود )3/030-034)



           

 

 

 

454 
 

يدل ع  أنه لي  يف حكم الظـاهي أصـماً فـما يرتتـمه عليـه  (ذلكاالوأدااخلفيا) :

وهـذا يوجـمه كياهـة ه  ،حكم، وإنـام جعلـه وأدًا مـن جأـة اُـرتاكأام يف قطـت الـوهدة

  .(1)حتييامً 

بخــما  حــديث جذامــة ، ملحيــة يف اإلان فيــهيف العــزل إلان أحاديــث اإن [ 0]

بل هذا  ،إا ه يلزم من تسميته وأدًا خفيًا أن يكون حياماً ؛ لي  ملحيًا يف املنتف 

فأُبه قتـل الولـد بعـد  ء الولد،طييق الوهدة قبل جميلقطت فالعزل  التشبيه،من باب 

  .(2)جمي ه

الونابجوا االعزيفاباماييل:ثمنيم :ااستديفاأصحمباالقويفااألويفاالقمة

جاريـة،  فقـال: )إن يل أتـى رسـول اهلل  أن رجماً  عن جابي بن عبد اهلل [ 0]

لناعازيفاعوهاماا)وأنـا أكـيه أن حتمـل، فقـال:  ، وأنا أطـو  عليأـا،(3) هي خادمنا وسانيتنا

ل: قد حبلـت، فقـا اجلارية مم أتاه فقال: إن ،اليجل فلبث، (شئت,افإنيفاسيأ يهمامماقدرادم

. وظاهي من احلـديث اإلان يف العـزل؛ إا إن النبـي (4)(داألرب كاأنيفاسيأ يهمامماقدرادمق)

 جعل اخليار يف فعله وتيكه إىل اليجل وهذا هو حد املباح. 

والقــيآن  كنــا نعــزل عــ  عأــد النبــي قــال: ) عــن جــابي بــن عبــداهلل [ 0]

                         
، م5/065أح النوو  لصحيح مسلم ) م،5/035) (اد املعادم، 0/50) انظي: إحياء علوم الدينم 0)

 م . 6/045نيل األوطار )م، 5/040للقيطبي ) م، اجلامت ألحكام القيآن2/422فتح البار  )

م، نيـل 2/422فتح البار  )، م5/065أح النوو  لصحيح مسلم ) م،5/033(اد املعاد ) انظي:م 0)

 م. 6/045األوطار )

 .م5/068أح النوو  لصحيح مسلم ) انظي:. أ  ساقيتنام 4)

 .م0342رقم ) -م 0/0263) -باب حكم العزل -رواه مسلم يف كتاب النكاح م 3)
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فلـم  ،فبلغ الك نبـي اهلل  كنا نعزل ع  عأد نبي اهلل : )ويف رواية، (1)مينزل

ــام ، ويف (مــن الترشــيت ونــزول يف (مــن النبــي عــزل الصــحابة  فقــد .(2)ينأن

ولـو كـان  هلـم، منـه  اً فكـان إقـيار بذلك فلم يـنأأم، وعلم اليسول  الوحي،

  .وا ع  فعله، فدل الك ع  جوا( العزليُّ قَ منأيًا عنه ق ي  

وأنــا  إن يل أمــة، :ليســول اهلل  أن رجــمًا قــال عــن أيب ســعيد اخلــدر  [ 4]

كاذبتا)أعزل عنأا، و إين أكيه أن حتمل، و إن اليأود تزعم أهنا املؤودة الصـِيى   قـال: 

لليأــود بــأن  فتكــذيمه اليســول  .(3)(هيااود,الذااأرادااهللاأناخيلقاايفا ا سااتطعاأنا اادده

، وعدم هني السائل عن العزل دليل ع  جوا(ه العزل وأد 
(4) . 

                         
 م.3200رقم ) -م 5/0228) - باب العزل -رواه البخار  يف كتاب النكاح  م0)

 م.0332رقم ) -م 0/0265) - باب حكم العزل -رواه مسلم يف كتاب النكاح م 0)

رقـــم  -م 50، 08/55م)05/482) - مســـند أيب ســـعيد اخلـــدر   -رواه أمحـــد يف املســـند م 4)

م 0/050) -باب ما جـاء يف العـزل  -نكاح وأبو داود يف كتاب ال ؛م00520، 00355، 00088)

بـاب العـزل و اكـي اخـتما   -م؛ والنسائي يف السنن الكربى يف كتاب عرشة النساء 0050رقم ) -

م؛ واحلـديث صـححه 2283، 2280، 2252رقم ) -م 430-5/430) -الناقلني للخرب يف الك 

رواه الرتمــذ  يف  : ولــه ُــاهد مــن حــديث جــابي م،5/033يف (اد املعــاد ) ابــن القــيم 

م؛ والنسـائي يف السـنن الكـربى 0046رقـم ) -م 4/330) -باب ما جاء يف العـزل -كتاب النكاح 

رقـم  -م 5/432)-باب العـزل و اكـي اخـتما  النـاقلني للخـرب يف الـك  -يف كتاب عرشة النساء 

عرشـة رواه النسائي يف السنن الكربى يف كتاب  : م، وُاهد آخي من حديث أيب هييية2258)

م؛ وبـاب 2284رقـم ) -م 5/430) -باب العزل و اكي اختما  الناقلني للخـرب يف الـك -النساء 

 م.2220رقم ) -م 5/433) -اكي اهختما  ع  الزهي  يف خرب أيب سعيد فيه

 .م6/050م، عون املعبود )3/030انظي: انظي: حتفة األحوا  )م 3)
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املتقـدم، وحـديثأا ناقـل  بأنه يعاروأا حديث جذامـة هذهااألدلة:ااوقدانوقشت

ا .(1)عن اإلباحة األصلية فيكون ناسخًا ملا هو وفق اإلباحة األصلية

ا وجيمباعناهذهااملومقشةاباماييل:

حتييم العزل، وأما أحاديث اإلباحة فأـي كثـرية ملحيًا يف أن حديث جذامة لي  [ 0]

مت كون اجلمت بينأا ممكنًا بحمل حـديث جذامـة عـ  الكياهـة مشتأية ملحية يف اجلوا(، 

  .(2)واألحاديث األخيى ع  بيان اجلوا(

وهـذا تاريخ حمقق يبني تأخي أحد احلديثني عن اآلخـي أن القول بالنسخ حيتا  إىل [ 0]

دلـيمًا  عن اإلباحة األصلية، وأكثي علامء أصول الفقه ه يعتربون النقل (3)مما ه يعي  هنا

ألن احتامل كون الناسخ هو املبقي ع  األصل كاحتامل الناقل؛ فما مزية  ع  تأخي الناقل؛

  .(4)ألحدمها ع  اآلخي

الياجح هو القول األول القايض بجوا( العزل؛ والك لقوة ما استدل به أصحاب هذا 

اســتدل بــه  القــول مــن األدلــة، واجلــواب عــامى ورد عليأــا مــن املناقشــة، مــت اجلــواب عــام

 املخالفون.

                         
 .م2/004انظي: املح  )م 0)

ـــوو  لصـــحيح مســـلم )035-5/033عـــاد )انظـــي: (اد املم 0) ـــار  5/065م، أح الن ـــتح الب م، ف

 .م4/322م، فتح القديي )2/422)

 .م2/422فتح البار  )، م5/035(اد املعاد ) انظي:م 4)

حاُـية العطـار عـ  أح املحـيل عـ  م، 4/028، اإلحكام ليلمد  )024ص -املستصفى  انظي:م 3)

 م.4/562نري )م، أح الكوكي امل0/005) مجت اجلوامت
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، وملـا فيـه مـن ة؛ حلـديث جذامـة لكن هبد من مماحظة أن العزل ه خيلو مـن كياهـ

 .(2)،واحلنابلة(1)وممن ملح بالكياهة الشافعية ومنت امليأة من كامل استمتاعأا،تقليل النسل،

قـال: خيجنـا مـت رسـول اهلل  : حديث أيب سعيد اخلدر  أيضاً  ومما يدل ع  الكياهة

نا النسـاء، فاُـتد  علينـا أييف غزوة بني املصطلق، فأصبنا سبيًا من سبي العيب، فاُـت 

مماعلايك اأناالا فعلاوا,امامامانانسا ةا)فقال:  العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا رسول اهلل 

َا)، ويف رواية ملسلم: (كمةوةالىلايو االقيممةالالاوهياكمةوة وق يقـل:  - (؟يفعلاذلاكاأحادك اوِ 

ومعنــى  ،(3)فإنــه ليســت نفــ   لوقــة إه اهلل عــز وجــل خالقأــا -يفعــل الــك أحــدكم  فــما

                         
ـــي:م 0) ـــلم ) انظ ـــحيح مس ـــوو  لص ـــمه )، م5/065أح الن ـــنى املطال م أح البأجـــة 4/086أس

 م.0/463البجريمي ع  أح اخلطيمه ) ، حاُيةم3/052)

وأمماالكداهياةافإهناما طلاقالوهاياالتحادي ا»م: 0/50يف إحياء علوم الدين )  لكناقميفاالغزايل 

كامايقاميفايكادهاللقمعادااوهابمملعوىاالثمل اأيافييفا دكافضيلة,فهوامكداولوهياالتوزييفاولرتكاالفضيلة,

ويكدهاللحمرضا امكةامقاياماهباماأناالاحياجاكالاا ااملسجداأنايقعدافمرريماالايشتغلابذكداأواصالة,

 «.وهذااثمبتاملمابيومهامناالفضيلةا االولداواملداداهبذهاالكداهيةا دكااألوىلاوالفضيلةافقف,ا,سوة

موفــق الــدين عبــد اهلل بــن أمحــد  -الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل  ،م5/006ي )املِنــ انظــي:م 0)

حتقيـق:  -م 0252هــ/0422 - 0ط -دمشق  -املكتمه اإلسمامي  -املعيو  بابن قدامة املـقدر 

 م.4/005) - (هري الشاويش

بـاب  - كتـاب العتـق م؛ ويف0006رقم ) -م 0/556) - باب بيت اليقيق -رواه البخار  يف كتاب البيو  م 4)

م؛ ويف 0323رقـم ) -م 0/828) -من ملك العيب رقيقـًا فوهـمه وبـا  وجـامت وفـدى وسـبى الذريـة 

رقــم  -م 3/0506) -بــاب غــزوة بنــي املصــطلق مــن خزاعــة وهــي غــزوة املييســيت -كتــاب املِــا(  

م؛ ويف 6002رقـم ) -م 6/0345) -م وكـان أمـي اهلل قـدرا مقـدورا)باب  -م؛ ويف كتاب القدر 4225)

م؛ ورواه مسـلم يف 6253رقـم ) -م 6/0625) -م هو اهلل اخلالق البارا املصـور)باب  -كتاب التوحيد 

 م.0348رقم ) -م 0264-0/0260) -باب حكم العزل -كتاب النكاح 
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احلديث: ما عليكم رضر يف تي  العزل؛ ألن كل نف  قدر اهلل تعاىل خلقأا هبد أن خيلقأا 

سواء عزلتم أم ه، فأُار إىل أن تـي  العـزل أحسـن؛ ألن املـؤمي يف وجـود الولـد وعدمـه 

 .(1) القدر ه العزل

: إاا كان هنا  حاجة للعزل فإنه يكون جائزًا بـما كياهـة، قـال ابـن قدامـة لكن 

مثـل أن يكـون يف دار احلـيب فتـدعوه حاجتـه إىل  :.. إه أن يكون حلاجـة.العزل مكيوه»

، أو تكون (وجته أمة ، فيخشى الـيق  - اكي اخليقي هذه الصورة -الوطء ، فيطأ ويعزل 

أنـه  ا  إىل وط أا وإىل بيعأا ، وقـد رو  عـن عـيل ع  ولده ، أو تكون له أمة ، فيحت

 .(2)«فإن عزل من غري حاجة كيه وق حييم كان يعزل عن إمائه،

، (5)واحلنابلــة، (4)واملالكيــة، (3)وجتــدر اإلُــارة إىل أن مجــاهري العلــامء مــن احلنفيــة

                         
م، حاُية السند  ع  سـنن النسـائي )مطبـو  068-5/065انظي: أح النوو  لصحيح مسلم )م 0)

 -نـور الـدين بـن عبـد اهلـاد  السـند   -احلافظ جـمال الـدين السـيوطيم مت سنن النسائي برشح 

اعتنى به ورقمه وصـنت فأارسـه: عبـد الفتـاح أبـو  -هـ 0326 - 0ط -حلمه  -مكتمه املطبوعا  

 م.6/028) - غدة

 م.5/006م املِني )0)

ق البحـــي اليائـــ تكملـــة م،6/00تبيـــني احلقـــائق ) م،5/006م)0/443بـــدائت الصـــنائت ) انظـــي:م 4)

 .م0/445الفتاوى اهلندية ) م،4/055رد املحتار ) م،02/48فتح القديي )تكملة  م،8/000)

حاُـــية الدســـوقي  ، م4/005أح  ترص خليل للخييش )، م3/034انظي: املنتقى أح املوطأ )م 3)

ـــري ) ـــ  الرشـــح الكب ـــ  الرشـــح الصـــِري م،0/066ع ـــية الصـــاو  ع ـــنح  م،0/302) حاُ م

 .م4/462اجلليل)

كشـا  القنـا   م،4/34أح منتأـى اإلرادا  ) م،8/438م، اإلنصـا  )5/402الفيو  ) ظي:انم 5)

 م.5/060مطالمه أويل النأى ) م،5/022)
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 (2)عبـدالرب اهبوا إىل أنه هيعزل عن احلية إه بإاهنا، وقد نقل ابـن (1)والشافعية يف قول

 (5)احلنابلـة دوهو قـول عنـ (4)، لكن يف هذا النقل نظي؛ فقد اهمه الشافعية(3)اإلمجا  ع  الك

 بناء ع  أن حقأا يف الوطء ولي  يف اإلنزال. إىل عدم اُرتاط إان امليأة؛

  والصحيح هو ما اهمه إليه مجاهري العلامء، والك ملا ييل:

 .(6)مأن يعزل عن احلية إه بإاهنا  هنى رسول اهلل)قال:  حديث عمي[ 0]

                         
 .م0/463) م، حاُية البجريمي ع  أح اخلطيمه0/50إحياء علوم الدين ) انظي:م 0)

. احلـافظ، فقيـه مـالكي، هو: يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، النمي ،، القيطبي، أبـو عمـيم 0)

ُــيخ علــامء األنــدل ، وكبــري حمــدميأا يف وقتــه، وأحفــظ مــن كــان فيأــا للســنة املــأمورة، صــاحمه 

وغريهـا، ولــد  املصـنفا  الكثـرية كــ )التمأيـدم و )اهسـتذكارم و )الكـايفم و )جـامت بيـان العلـمم

 هـم.  364هـم، وتويف سنة ) 468بقيطبة سنة )

م،وفيــا  األعيــان 08/054، ســري أعــمام النــبماء )455ص-  املــذهمه] انظــي تيمجتــه يف:الــديبا 

 .م[5/66)

يوسـف بـن عبـد اهلل بـن  -م، التمأيد ملا يف املوطأ مـن املعـاين واألسـانيد 6/008انظي: اهستذكار )م 4)

حتقيـق: مصـطفى بـن  -هــ  0485 -طبعة و(ارة عموم األوقـا  والشـؤون اإلسـمامية  -عبد الرب 

 م.4/038) -بن الكبري البكي   مدحم -أمحد العلو  

ــار  )م 3) ــي: فــتح الب ــمه )2/428انظ حاُــية  م،3/052م، أح البأجــة )4/086م ، أســنى املطال

 م.0/463البجريمي ع  أح اخلطيمه )

 م.4/80الكايف ) م،4/438اإلنصا  ) انظي:م 5)

ابـن ماجـه يف م؛ و000رقـم ) -م 0/442) -  مسـند عمـي بـن اخلطـاب -رواه أمحد يف املسند م 6)

. م؛ ويف إسـناده ابـن هليعـة وهـو وـعيف0208رقـم ) -م 0/602) -بـاب العـزل -كتاب النكـاح 

م، 4/480م، التلخـيص احلبـري )0/300م، العلل هبن أيب حاتم )0/24انظي: العلل للدارقطني )

-  احلافظ ُأاب الدين أمحد بن أيب بكـي الكنـاين البوصـري -مصباح الزجاجة يف (وائد ابن ماجه 

  .م0/000) - حتقيق: حممد املنتقى الكشناو  -هـ 0324 - 0ط -دار العيبية 
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وعليأا رضر يف العزل لعدم اكتامل لذهتا ، فما جيـو( إه  ،أن للزوجة حقًا يف الولد[ 0]

 (1) م.الارضراوالارضار) الرشعية: للقاعدة ،بإاهنا

حقأـا يف الـوطء ولـي  يف اإلنـزالم، فـاجلواب إن )ل من ق يشرتط إان امليأة: وأما قو

  عنه من وجوه:

 . (2)أن اجلام  من حقأا، ولي  اجلام  املعيو  التام إه ما ه يلحقه عزل[ 0]

إنزال سبمه حلصول الولد ، فيكـون العـزل  متأن للزوجة حقًا يف الولد، والوطء [ 0]

 . (3)سببًا لفوا  حقأا

أن للزوجة حقا يف اهستمتا  وطلمه النسل ، فلام ق يكن له أن يمتنت من وط أا ق [ 4]

  .واهلل تعاىل أعلم ،(4)له أن يمتنت من إكاملهيكن 

 :الوسائل اآللية ملنع اإلجناب بصفة مؤقتةثانيًا: حكم استخدام 

تقدم أن العزل جائز إاا تياد عليـه الزوجـان، لكنـه مكـيوه بِـري عـذر، واسـتخدام 

الوسائل اآللية ملنت اإلنجاب بصـفة مؤقتـة حكمـه حكـم العـزل متامـًا، وقـد ملح بـذلك 

  قأاء املتقدمون، ومن الك:الف

وينبِي أن يكون سد املـيأة فـم رمحأـا كـام تفعلـه النسـاء ملنـت الولـد »قال احلنفية: [ 0]

                         
 م،02/48فــتح القــديي )، تكملـة م8/000البحـي اليائــق ) تكملــة م،6/00تبيــني احلقـائق ) انظـي:م 0)

أح  م،0/302حاُية الصاو  ع  الرشح الصِري ) م،5/040اجلامت ألحكام القيآن للقيطبي )

 .م5/060مطالمه أويل النأى ) م،5/022كشا  القنا  )، م4/34منتأى اإلرادا  )

 م.4/038) هبن عبد الرب انظي: التمأيدم 0)

 .م8/000البحي اليائق ) تكملةم، 5/006م)0/443بدائت الصنائت ) انظي:م 4)

 .م3/034املنتقى أح املوطأ ) انظي:م 3)
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  .(1)«قياسا ع  عزله بِري إاهنا حياما بِري إان الزو ،

ومثل العزل أن جتعل يف اليحم خيقة ونحوها مما يمنت وصول املاء »قال املالكية: [ 0]

  .(2)«لليحم

لفقأــاء املعــاملون فقــد تكلمــوا عــن موانــت احلمــل املؤقتــة بصــفة عامــة )اآلليــة أمــا ا

، حتى إن من الباحثني من تيجح عنده حيمة (3)واهليمونيةم، وجعلوا حكمأا حكم العزل

 .(4)العزل بدون رضورة فعك  هذا احلكم متامًا ع  موانت احلمل املؤقتة

                         
 م.4/056)رد املحتار  م،4/005انظي: البحي اليائق )م 0)

ــــار املعــــيب)م 0) حاُــــية العــــدو  عــــ  ، م0/422فــــتح العــــيل املالــــك)، م3/045انظــــي: املعي

 .م4/005اخلييش)

انظي مثمًا: بحو  الدورة اخلامسة ملجمت الفقه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي يف م 4)

م، 0/003) -د. إبـياهيم الـدبو  -تنظـيم النسـل وحتديـده  وهي:م حتديداالوسلاو وظي يفمووو  )

م، حتديــد النســل 0/002) -د. حسـن عــيل الشـاايل  -تنظـيم النســل وحتديـده يف الفقــه اإلســمامي 

د. عبـد اهلل البسـام  -تنظيم النسل وحتديده  م ،0/65)-د. حممد سعيد رمضان البوطي  -وتنظيمه 

يده م، تنظيم النسل وحتد0/036) -د. عيل أمحد السالوس  -م، تنظيم النسل وحتديده 0/042) -

م، 0/452) -د. مصـطفى كـامل التـار(   -م، حتديـد النسـل وتنظيمـه 0/50) -الطيمه سمامة  -

حممـد عبـد  -م، تنظيم النسـل وحتديـده 0/484) -رجمه بيو  التميمي  -تنظيم النسل وحتديده 

م، تنظـيم النسـل 0/342) -جتـاين صـابون حممـد  -م، تنظـيم النسـل وحتديـده 0/325) -اليمحن 

 -الرشـيف حممـد عبـد القـادر  -م، تنظيم النسـل وحتديـده 0/305) -مد عطا السيد حم -وحتديده 

 م.0/350) -موه  مصطفى العلو   -م، حتديد النسل وتنظيمه  0/60)

جأينــة للنرشــ  -د. حممــد عبــد القــادر أبــو فــارس  -انظــي: حتديــد النســل واإلجأــا  يف اإلســمام م 3)

 .45ص  -م 0220هـ / 0304 - 0ط -األردن  -والتو(يت 
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خدام الوسائل اآللية ملنـت اإلنجـاب وبناء ع  ما تقدم يف حكم العزل يكون حكم است

بصفة مؤقتة اجلوا( بدون كياهة إاا كان هنا  حاجـة هسـتخدامأا، أمـا مـت عـدم احلاجـة 

قــيارا  املجــامت  بــاجلوا( عنــد احلاجــةكياهــة، وقــد صــدر  ال مــتاجلــوا( احلكم هــو فــ

  ، ومن الك:(1)واهلي ا  الفقأية 

م 30الســعودية يف دورهتــا الثامنــة رقــم ) قيارهي ــة كبــار العلــامء باململكــة العيبيــة[ 0]

ه جيو(منـت احلمـل إاا كـان »م وفيـه: 00/3/0256هــ املوافـق 04/3/0426وتاريخ 

﴿املتــني  الــيا(ق او القــوة ألن اهلل تعــاىل هــو؛ القصــد منــه خشــية اإلمــماق        

    ﴾(2) مل لرضورة حمققة ككون املـيأة ه تلـد ، وأما إاا كان منت احل

وهدة عادية وتضطي معأا إىل إجياء عملية جياحية إلخيا  الولد، أو كـان تـأخريه لفـرتة 

ما ملصلحة يياها الزوجان فإنه همانت حين ذ من منـت احلمـل أو تـأخريه عمـمًا بـام جـاء يف 

مـن جـوا( العـزل،  األحاديث الصحيحة وما روى عن مجيت الصحابة رووان اهلل علـيأم

ومتشيًا مت ما ملح به بع  الفقأاء من جوا(أب الدواء إللقاء النطفـة قبـل األربعـني، 

  .(3)«بل قد يتعني منت احلمل يف حالة مبو  الرضورة املحققة

قيار املجمت الفقأي اإلسمامي املنبثق عن رابطة العاق اإلسمامي يف دورته الثالثـة [ 0]

م 05-02هــ املوافـق )0322م ربيـت اآلخـي 42-04 املـدة مـن )املنعقدة بمكة املكيمة يف

                         
 مسـواء كانـت آليـة أبصـفة عامـة، موانـت احلمـل املؤقتـة تتحد  عـن أن هذه القيارا   معامالحظةم 0)

إن ُـاء اهلل -هيمونية، وسيأيت الكمام تفصيمًا عـن حكـم موانـت احلمـل اهليمونيـة يف املسـألة التاليـة

 .446-406ص-تعاىل

 .[6هود، اآلية ]سورة م 0)

 -جملـة البحـو  اإلسـمامية ، م0/334العلامء باململكة العيبيـة السـعودية )أبحا  هي ة كبار  انظي:م 4)

 .020ص  -هـم 0300، والعدد الثمامون )008ص -هـم 0322العدد اخلام  )
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ه جيو( منت احلمل إاا كان القصد من الـك خشـية اإلمـماق؛ ألن »م وفيه: 0282مارس 

أو كـان ،         ﴾(1)﴿اهلل تعاىل هو الي(اق او القوة املتـني 

، أمـا تعـاطى أسـباب منـت احلمـل أو تـأخريه يف معتـربة أعـاً الك ألسـباب أخـيى غـري 

حاه  فيدية لرضر حمقق ككون امليأة ه تلد وهدة عادية وتضطي معأا إىل أجـياء عمليـة 

، وهكـذا إاا كـان تـأخريه ألسـباب جياحية هخيا  اجلنني فإنـه ه مـانت مـن الـك أعـاً 

تعني منـت احلمـل يف حالـة مبـو  أخيى أعية أو صحية يقيها طبيمه مسلم مقة، بل قد ي

خيشـى عـ  حياهتـا منـه بتقييـي مـن يومـق بـه مـن األطبـاء  الرضر املحقق ع  أمـه إاا كـان

 (2) .«املسلمني

قيار جممت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي يف دورتـه اخلامسـة [ 4]

ــن ) ــدة م ــت يف امل ــدة يف الكوي ــادى األوىل 6-0املنعق ــ0322م مج ــق )ه م 05-02ـ املواف

جيـو( الـتحكم املؤقـت يف اإلنجـاب بقصـد املباعـدة بـني فـرتا  »م وفيـه: 0288ديسمرب 

احلمل، أو إيقافه ملدة معينة من الزمان، إاا دعت إليه حاجة معتربة أعًا، بحسـمه تقـديي 

برشــط أن ه يرتتــمه عــ  الــك رضر، وأن تكــون  الــزوجني عــن تشــاور بيــنأام وتــيا ،

  .(3)«عةالوسيلة مرشو

هــ املوافـق إبييــل 0322الصـادر يف رمضـان قـيار جممـت الفقـه اإلسـمامي باهلنـد [ 3]

يف األحــوال العاديــة ه جيــو( الــتحكم املؤقــت يف اإلنجــاب، ويف صــور »م وفيــه: 0282

استثنائية جيو( لليجل أو امليأة التحكم املؤقت يف اإلنجاب وهي: أن تكون املـيأة وـعيفة 

                         
 .[6هود، اآلية ]سورة م 0)

 .085ص -هـ 0300 -العدد الثمامون  -انظي: جملة البحو  اإلسمامية م 0)

 م.42، قيار رقم )82ص -ه اإلسمامي قيارا  وتوصيا  جممت الفق انظي:م 4)
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محلـت فيخشـى أن يصـيبأا رضر  ناق أهنـا ه حتتمـل احلمـل، وإذاحلـ جدًا، وييى األطباء

  .(1)«ُديد، أو ييى األطباء خطي إصابة امليأة يف الوهدة برضر ومشاق ه تطاق

 مقيد بثمامة أوط:السابق ومن خمال القيارا  السابقة يتضح أن اجلوا( 

ألن احلـق  ؛جنيالـزومـن بـرتا  استخدام هذه الوسائل ملنت اإلنجاب أن يكون [ 0]

 . معاً  هناماما جيو( إه بإمجيعًا، فهلام 

منــت  فــما جيــو( أن تكــون هنــا  مصــلحة معتــربة أعــًا هســتعامل هــذه املوانــت؛[ 0]

  .ألسباب أخيى غري معتربة أعاً اخلو  من الفقي، أو إاا كان القصد منه  اإلنجاب

ــت[ 4] ــا  رضر يف اســتعامل هــذه املوان ــيأة، ســواء عــ  أن ه يكــون هن  اليجــل أو امل

 (2) والوسائل اآللية غالبًا ما تكون ساملة من األرضار.

 اللولب: حكم استخدامثالثًا: 

إن اللولمه هو أحد الوسائل اآللية ملنت اإلنجاب بصفة مؤقتة؛ ومن َمم فـإن حكمـه ه 

 لكـن بـالنظي إىل آليـة عمـل اللولـمه فإننـاخيتلف عن بقية الوسائل اآلليـة ملنـت اإلنجـاب، 

نجدها  تلف عن آلية عمل الوسائل اآللية األخيى؛ إا إن اللولمه ه يمنـت دخـول املنـي 

إىل اليحم كام هو الشأن يف الوسائل األخيى، لكنه يعمل ع  إحـدا  تقلصـا  يف قنـايت 

                         
 .00ص -نقمًا عن فقه النوا(ل للجيزاين م 0)

من بع  القيارا  السابقة حتييم استخدام هذه املوانت إاا ق تد  لذلك حاجة، وق يتبني  لكنايظهدم 0)

 يل وجه الك، ولعلأم نصوا ع  احلاجة ه لنفي اجلوا( مت عدمأا، ولكن حتى ه يتساهل الناس يف

استخدام هذه املوانت من غري حاجة، فتصبح ظاهية تقلل نسل املسلمني، واألقـيب هـو اجلـوا( مـت 

كـام  -الكياهة يف حال عدم وجود احلاجة قياسًا ع  العزل، وهذا هو ظاهي كمام الفقأـاء املتقـدمني 

 .، واهلل تعاىل أعلم - 408، وكام سيأيت ص400تقدم ص
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املبــي  والــيحم تــؤد  إىل طــيد البويضــة مــن الطــيق التناســلية، وهــذا يــؤد  إىل مــو  

 .(1)االبويضة قبل أن يتم تلقيحأ

غري أن البويضة قد تنضغ وه تتمكن التقلصا  من طيدها مـن الطـيق التناسـلية إه 

 ،(2)بعد التلقيح، ولكن هذه التقلصا  متنت انِياس هذه البويضة امللقحة يف جدار اليحم

ألن عملـه نـو  مـن أنـوا   اسـتخدام اللولـمه؛ حيـيمومن َممى اهمه بع  الباحثني إىل أنـه 

 .(3)اإلجأا  املبكي

لكن الذ  يظأي أن هذا الذ  اهبوا إليه من حيمة استخدام اللولـمه لـي  بصـحيح؛ 

  والك ملا ييل:

كام تقير الك يف املؤمتي الدويل عـن  -أن األصل يف عمل اللولمه هو منت التلقيح [ 0]

الضوابط واألخماقيا  يف بحو  التكامي البرش  يف العاق اإلسـمامي املنعقـد يف القـاهية 

ــ ــدة م ــق )0300م مجــادى اآلخــية 5-3ن )يف امل ـــ، املواف م،  0220م ديســمرب 04-02ه

 -(4)والذ  نظمه امليكز الدويل اإلسمامي للدراسا  والبحو  السكانية بجامعة األ(هـي

                         
 . 025ما تقدم ص :انظيم 0)

 .328ص -األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان  نظي:ام 0)

دار  -أمحـد حممـد عـثامن  د/ عبـد احلكـيم -موانت احلمل الدائمة واملؤقتـة بـني احلـل واحليمـة  انظي:م 4)

، 52ص -التلقــيح الصــناعي ألمحــد لطفــي  ،025-28ص -م 0226 -اجلامعــة اجلديــدة للنرشــ 

 م.3/006نسان هذا الكائن العجيمه )اإل

ـــدليــل الضــوابط واألخماقيــا  يف بح انظــي:م 3)  -و  التكــامي البرشــ  الصــادر عــن املــؤمتي ــ

 -، األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامـل الورامـة والتكـامي للسـيد مأـيان 54ص

 .322ص



           

 

 

 

415 
 

املقـيرة يف ، ومـن القواعـد (1)وأما حدو  التلقيح فيعتـرب قلـيمًا وفـق أحـد  الدراسـا 

  .(2) محك االكلليفاكثدااأل)الرش  أن 

 ﴿ ن البويضة امللقحة لي  هلا حكم اجلنني حتى تنِيس يف الـيحم كـام قـال تعـاىل:أ[ 0]

    ﴾
، وبذلك ه يكون إسـقاطأا داخـماً يف اإلجأـا  أصـماً، وهـذا (3)

اختلـف » : (5)، قال املحـمه الطـرب (4)هو الظاهي من مذهمه من يمنت إجأا  النطفة

م يف النطفة قبل متام األربعني ع  قولني: قيل ه يثبت هلا حكم السقط والوأد ، وقيـل أهل العل

 قــال، و(6)«الاادح ابعاادااالساتقدارا هلـا حيمــة وه يبـاح إفســادها وه التســبمه يف إخياجأـا 

                         
 .422ص  -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة  انظي:م 0)

م حاُـية العـدو  0/022م، الفواكـه الـدواين )6/606م، رد املحتـار )06/022املبسوط ) انظي:م 0)

م، أح 0/382م، مِنـي املحتـا  )0/044أسنى املطالمه ) ،م0/086ع  كفاية الطالمه اليباين )

 م.5/052) م0/40م، كشا  القنا  )0/422منتأى اإلرادا  )

 .[04املؤمنون، اآلية ]سورة م 4)

 -م إجأا  اجلنني املشوه)م املالكية ومن وافقأم. ويأيت بيان اخلما  تفصيمًا يف الفصل العاأ وهم 3)

 .0050-0032ص -إن ُاء اهلل تعاىل 

هو: أمحد بن عبداهلل بن حممد حممه الدين الطرب ، أبو عبـداهلل، مـن أهـل مكـة. كـان ُـيخ الشـافعية م 5)

 .هـم653وتويف سنة ) هـم، 605وحمد  احلجا( وفقيه احليم. ولد سنة )

)الييا  النرضة يف فضائل العرشةم، و)اخائي العقبى و)أح التنبيهم، )األحكامم، ومن تصانيفه:  

 .يف مناقمه او  القيبى وكتاب السمط الثمني يف مناقمه أمأا  املؤمننيم

-5/305)ُـذرا  الـذهمهم، 02-8/08للسـبكي ) طبقا  الشـافعية الكـربى] انظي تيمجته يف:  

دار إحيـاء  -احلافظ ُم  الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن قايام( الذهبي  -تذكية احلفاظ  م،306

 م [.3/0353) -بريو   -الرتا  العييب 

 .م8/330هناية املحتا  ) انظي:م 6)
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لذاا اوه يتعلـق هبـا حكـم إاا ألقتأـا املـيأة  ،النطفـة ليسـت بيشـء يقينـاً »: القيطبي

 .(1) «جتت عا االدح 

وهذا الذ  تقـدم تقييـيه مـن أن البويضـة امللقحـة ه يتعلـق بإسـقاطأا حكـم قبـل أن 

تنِيس يف اليحم هو الذ  انتأت إليه املنظمة اإلسمامية للعلـوم الطبيـة يف نـدوهتا )رؤيـة 

هــ حيـث جـاء يف توصـيا   0325إسمامية لبع  املامرسا  الطبيةم املنعقدة يف ُـعبان 

البويضا  امللقحة لي  هلا حيمة أعية من أ  نو  وه احرتام »صه: الندوة املذكورة ما ن

، كـام أنـه الـذ  انتأـت إليـه مجعيـة العلـوم الطبيـة (2)«هلا قبل أن تنِـيس يف جـدار الـيحم

-هـــ0304دة بـني )اإلسـمامية األردنيـة حيــث جـاء يف توصــيا  نـدوا  اجلمعيـة املنعقــ

مللقحة إنام تبدأ بعد علوقأا يف جدار الـيحم احلياة املحرتمة للبويضة ا»هـم ما نصه: 0305

بني اليومني السادس والسابت بعد التلقيح، وع  الـك فـإن اسـتعامل اللولـمه الطبـي ملنـت 

  ، واهلل تعاىل أعلم.(3)«علوق البويضة امللقحة يف جدار اليحم هو أمي جائز

وأمهأا نوعـان: حبـوب  األدوية اهليمونية املانعة لإلنجاب بصفة مؤقتة، هنا  عدد من

وكما النوعني األصل أنه من املوانت اخلاصـة منت احلمل، واحلقن اهليمونية طويلة األجل، 

بامليأة، إه إن الدراسا  متواصلة لتمكني اليجل مـن اسـتخدام مثـل هـذه املوانـت هبـد  

صبح غري قـادر عـ  اإلنجـاب، هـذا باإلوـافة إىل أنـوا  أخـيى مـن إبطال مفعول منيه لي

 ام ييل: كوبيان هذه األنوا  موانت اإلنجاب احلديثة، 

                         
 م.00/8تفسري القيطبي )م 0)

 .555وهذا اليأ  باألكثيية. انظي مبت الندوة ص م 0)

مجعية العلوم الطبية اإلسمامية املنبثقـة عـن  -يف ووء الرشيعة اإلسمامية انظي: قضايا طبية معاملة م 4)

ن  -دار البشري  -نقابة األطباء األردنية   .م0/023)-م 0225هـ/0305 -األردن  -عامى
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ا:(1)حبوب منع احلملأواًل: 

هي ميكبا  هيمونية ع  هي ة أقياص تؤخذ عن طييق الفم، حتتو  عـ  خلـيط مـن 

 املبـي  أو عـ  هيمـون هيمون اإلسـرتوجني وهيمـون الربوجسـرتون املامملـني هليمـوين

واحـد الربوجسرتون منفيدًا، تؤخذ يف اليوم اخلام  ابتداء من أول يـوم للحـي ، وملـدة 

  .(2)متتالية كل ُأي لِي  منت احلمل عرشين يوماً و

-25؛ إا أن نجاحأـا يقـدر بــ موانـت احلمـلوتعد حبوب منت احلمل من أهم وأسأل 

22%(3).  

                         
، الطبيـمه أدبـه وفقأـه ملحمـد عـيل 003-000ص -انظي: موسوعة امليأة الطبية لسـبريو فـاخور  م 0)

ــار وصــاحبه ــار سياســ ،088ص -الب ــد النســل ملحمــد عــيل الب ، 028-023ص-ة ووســائل حتدي

، طفلك من احلمل إىل الـوهدة 020-055ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو  

، 425-028ص -، موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة 306-300ص -لفــاخور  

بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء ، كيـف  تـارين 052-062ص -موسوعة امليأة يف احلمـل والـوهدة 

ــذر  ــد الِفــيص 50-05ص -من ــت احلمــل خلال ــامليأة يف 80-68ص -، موان ــوا(ل املختصــة ب ، الن

 .0048-0046ص -العبادا  وأحكام األرسة ملنى الياجح 

 -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسـمة  ،062ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة  انظي:م 0)

، املستحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء 000ص -مليأة الطبية لسبريو فاخور  ، موسوعة ا028ص

 .048ص -، قضية حتديد النسل ألم كلثوم اخلطيمه 055ص -الدين مطاو  

، كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفـاء 000ص -انظي: موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  م 4)

، موســوعة املــيأة يف احلمــل 483ص  -ألمحــد كنعــان  املوســوعة الطبيــة الفقأيــة ،050ص -منــذر 

األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان ، 062ص -والوهدة 

 .526ص -، خلق الإلنسان بني الطمه والقيآن للبار 302ص -
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حتى يف حالة ، ومنت خيو  البويضة من املبي ويتلخص عمل حبوب منت احلمل يف 

إا إهنا ، هلذه احلبوب تأمريا  مانوية متكنأا من منت احلملفإن  خيو  البويضة من املبي 

حتد  تِيريا  يف طبيعة السائل املخاطي الذ  يفي(ه عنق اليحم فيتحول إىل  اط قليـل 

وبالتايل فما تصل احليوانـا   ،وهذا يؤد  إىل منت احليوانا  املنوية من اخرتاقه ،وسميك

ــة إىل البويضــة، ــيحم املنوي ــة ال ــريا  يف بطان ــه غــري مناســمه  ،كــام حتــد  أيضــًا تِي جتعل

  .(1)لقحةهحتضان البويضة امل

يومًا، ودورة العما  تبدأ من اليوم اخلام   00أما عن كيفية استعامهلا فإهنا تؤخذ ملدة 

توقف امليأة عن تنـاول تاخلام  والعرشين، مم  من بداية الدورة الشأيية،حتى هناية اليوم

هذه احلبوب ليبدأ بعدها الطمث، وهكذا يتكير تناول األقياص ُأييًا كلام ق تكن هنـا  

  .(2)رغبة يف احلمل

م حبـة، إحـدى وعرشـون منأـا حتتـو  عـ  08وتصنت بع  الرشكا  أيطـًا فيـه )

، فــل  ه حتتــو  عــ  أ  دواءســرتوجني و الربوجســرتونم وســبت منأــا غ  اهليمونــا  )اإل

حتـى ه تنسـى أخـذها بعـد واملقصود من الك أن تستعمل امليأة حبـة يوميـًا دون توقـف 

 .(3)انقطا  عن تناوهلا ملدة أسبو 

                         
حلمـل والـوهدة ، موسـوعة ا082ص -املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء الـدين مطـاو   انظي:م 0)

، موسـوعة 40ص -، كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر 028ص -ألحمام القواسمة 

 .062ص -امليأة يف احلمل والوهدة 

، موســوعة املــيأة الطبيــة لســبريو 022ص -موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة  انظــي:م 0)

تــدخل يف عوامــل الورامــة والتكــامي للســيد األحكــام الرشــعية والقانونيــة لل ،000ص -فــاخور  

 .302ص -مأيان 

سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عـيل البـار  ،062ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة  انظي:م 4)

 .400ص-
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  :وهنا  نوعان من احلبوب املستعملة

وهـذه ليسـت متـوفية يف  ،احلبوب التي حتتو  عـ  هيمـون الربوجسـرتون فقـط[ 0]

مـن جممـو  النسـاء الـمايت  %0تتعـدى نسـبة النسـاء الـمايت يسـتعملنأا وه  ،مجيت البلـدان

 .يستعملن حبوب منت احلمل

فيا( البويضـة مـن املبـي ، وإنـام تزيـد مـن لزوجـة إفـيا( عنـق إنت مته وهذه احلبوب 

يف منت احلمل أقل من اعليتأا وف اليحم، وبالتايل متنت وصول احليوانا  املنوية إىل اليحم،

، وتستعمل عادة عندما يكـون هنـا  مـانت هسـتخدام هيمـون اإلسـرتوجني، الثاينالنو  

  .(1)سرتوجني يقلل من إدرار احلليمه من الثد اإلوالك ألن  ؛اً امليأة ميوعكأن تكون 

هـذا ، وسـرتوجني والربوجسـرتوناإلهيمـوين حتتـو  عـ  التـي  احلبوب امليكبة[ 0]

 .واألكثي فعالية هو األوست استعامهً من حبوب منت احلمل النو  

 وقد ظأي  بع  العوار  الثانوية لدى النساء اللوايت تعاطني هذا النـو  مـن احلبـوب:

فقـد كانـت نسـبة اإلسـرتوجني فيأـا أـا، كالقيء والدوخة وآهم املعدة مما اقتىض تعـديل تيكيب

م ويف بعضــأا إىل 42م ميكيوجــيام إىل )020عاليــة فقامــت الرشــكا  بخفــ  كميتــه مــن )

  .(2)ميكيوجيامًا فقط، وقلىت بذلك األعيا  اجلانبية ولكنأا ق تنعدمم 02)

                         
، موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 08-05ص -كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر  انظي:م 0)

، املســتحدما  البيوتكنولوجيــة 422ص -عة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة ، موســو062ص -

 .000ص  -م، موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  022، 052ص ) -لضياء الدين مطاو  

، موسـوعة املـيأة يف احلمـل 08-05ص -كيـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء منـذر  انظـي:م 0)

ــوهدة  ــوعة  ،062ص -وال ــمة موس ــوهدة ألحــمام القواس ــل وال ــتحدما   ،422ص -احلم املس

ص  -خلـق الإلنسـان بـني الطـمه والقـيآن للبـار  ،058ص -البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو  

 .000ص  -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  ، 358
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 :وتتوفي هذه املجموعة يف السوق ع  ُكلني حسمه جيعة كل من اهليمونني

وهي حبوب حتو  جيعة مابتة من اهليمونني طوال فرتة : احلبوب أحادية الرتكيمه)أم 

 احلبة، وتعد من أكثي حبوب منت اهستعامل، وهلا أُكال  تلفة حسمه تيكيز اهليمونني يف

 احلمل ُيوعًا واستعامهً.

حتو  هـذه احلبـوب كـما اهليمـونني بجـيعتني واحلبوب منائية وممامية الرتكيمه: )بم 

بناء ع  أن نسبة وجود هيمون  - تلفتني أو مما  جيعا   تلفة خمال فرتة اهستعامل 

ويعـد هـذا ، -ة الشـأيية الكاملـة سرتوجني و الربوجسرتون  تلف خمال أيام الـدوراإل

  (1)النو  من احلبوب أقيب عند اهستعامل إىل الدورة الشأيية الطبيعية.

 ومن اآلمار اجلانبية احلميدة حلبوب منت احلمل:

أن الدورة الشأيية تصبح أكثي انتظامًا إاا كانت امليأة قبل استعامهلا تعاين من عدم [ 0]

 انتظام يف عادهتا.

ومن التوتي العصبي الذ  حيد   ،فف من اآلهم املصاحبة للدورة الشأييةأهنا  [ 0]

 .قبل احلي 

  .(2)أن هلا تأمريًا وقائيًا ود أورام الثد  احلميدة وأكياس املباي [ 4]

                         
يف احلمـل  ، موسـوعة املـيأة08-05ص -كيـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء منـذر  انظـي:م 0)

،املســتحدما  422ص -، موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة 062ص -والــوهدة 

 .052-058ص -البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو  

، موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو 022ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو   انظي:م 0)

 .000ص  -فاخور  
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 ،عماقة بني رسطان الثد  وحبوب منت احلملأ  وق جتد الدراسا  احلديثة إىل اليوم 

 .(1)تأمريًا واقيًا ود رسطان اليحم ورسطان املبي بل إن هنا  أدلة تشري إىل أن هلا 

ا  :(2)احلقن اهلرمونية طويلة األجلثانيًا: 

هي عبارة عن حقنة واحدة من دواء ترضب يف عضـل املـيأة فتمنـت احلمـل ملـدة ممامـة 

  .(3)% 22أُأي بنسبة نجاح تصل إىل 

كل ممامة أُأي، جمم يف العضل  052بمقدار  ىوهذه احلقنة تتضمن مادة هيمونية تعط

ية للمبي  بام يف الك إفيا( اهليمون املثري للجسـم  فتعمل ع  تقليل إفيا( اهليمونا  املنمى

 م مما يسبمه ما ييل:LHاألصفي )

  منت التبوي .[ 0]

                         
 .062ص -ة يف احلمل والوهدة موسوعة امليأ انظي:م 0)

هسـتعامل هـذه احلبـوب أمـيًا يف اإلصـابة برسـطان  دلت الدراسا  احلديثـة أنى  لكنا االوقتانفسيف 

 الكبد.

 .45ص -انظي: دليل العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبد السمام أيوب  

ووسائل حتديد النسل ملحمد سياسة  ،022ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه انظي:م 0)

، طفلك 022ص -، املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو   450-432ص-عيل البار 

 -، موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسـمة 305-303ص -من احلمل إىل الوهدة لفاخور  

ة يف احلمـل ، موسوعة امليأ58-54ص -، كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر 426ص

، النـوا(ل املختصـة بـامليأة يف 045-046ص -، موانت احلمل خلالد الِفـيص 052ص -والوهدة 

 .0048ص -العبادا  وأحكام األرسة ملنى الياجح 

، قضــية حتديــد النســل ألم كلثــوم 426ص -موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة  انظــي:م 4)

 .042ص -اخلطيمه 



 

 

 

 

422 
 

(يادة لزوجة املادة املخاطيـة يف عنـق الـيحم بحيـث متنـت ولـو  احليوانـا  املنويـة إىل [ 0]

 اليحم.

 .(1)نة اليحم بحيث ه تسمح للبويضة امللقحة بالعلوق واإلنِياسالتأمري ع  بطا[ 4]

حيث حتقن امليأة يف العضل مباأة بعد انتأاء احلي  أو بعـد  وطييقة استعامهلا سألة،

ذا تتميز عن حبوب منـت احلمـل التـي هبو، ستة أسابيت فيمتنت احلمل لثمامة أُأيبالوهدة 

  .(2)احلمل حتى ه يقتتنسى  امليأة يوميًا دون أن اجيمه أن تتناوهل

 نـوعنيوتوجد عدة أنوا  من احلقن اهليمونية طويلة األجل، لكن يمكن تقسـيمأا إىل 

 رئيسني:

 .حقن مكونة من هيمون الربوجسرتون: وهذه احلقن هي األكثي انتشاراً [ 0]

حقن مكونة من هيمون اإلسـرتوجني مـت هيمـون الربوجسـرتون: وهـي بـذلك [ 0]

احلمـل املشـرتكة التـي حتـو  اإلسـرتوجني والربوجسـرتون، وق تـماق  تشبه حبوب منـت

، كام أن استعامل احلبوب أيرس وأسأل وأقل النو  األولرواجًا كبريًا؛ ألهنا أقل فاعلية من 

 . (3)يف املضاعفا 

                         
 ابقني.املصدرين الس انظي:م 0)

املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء ، 305ص -طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 0)

 .450ص-، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار 022ص -الدين مطاو  

، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد 426ص -انظي: موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة م 4)

 .450-452ص -عيل البار 

ملجـــم، وهيمـــون  0يف البدايـــة تتكـــون مـــن هيمـــون )كونيســـرتولم  هاااذهااحلقااانوقاااداكمناااتا 

املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة  . انظـي:ملجم، ولكن أوقف اسـتعامل هـذا النـو  5)كوينجسرتولم 

 .022ص -لضياء الدين مطاو  
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   (:نوروبالنت)الزرع حتت اجللد الذي ياحلمل ثالثًا: جهاز منع 

من ست كبسوه  تزر  حتـت اجللـد يف أعـ   النوروبمانت عبارة عن جمموعة مكونة

ــذرا  ــي ، ال ــدة )كبســولة القط ــمم 0.3الواح ــا ، مل ــم،م 4.3) وطوهل  م46وحتــو  ) س

التـي تشـابه هيمـون م ليفونورجيسـرتيل)من هيمون الربوجسرتون أو ع  مادة  اً يامجمل

مـن  اً يامـوجميكيم 82)معدلـه  يوميًا ماه  هذه الكبسو وتفي( الربوجسرتون الطبيعي،

ومنـت  التبـوي عند انطماقه من الكبسوه  عـ  تثبـيط اهليمون ويعمل  ، يومياً  اهليمون

 (1) من اخرتاق احلاجز املخاطي السميك لعنق اليحم. احليوانا  املنوية

 ومن أهم ما يميز هذه الوسيلة يف منت اإلنجاب: 

 .سنوا ملدة مخ  يف منت اإلنجاب عليتأا اتستمي فو أهنا وسيلة فعالة،[ 0]

 .عند اليغبة يف اإلنجابوبالتايل إ(الة مفعوهلا  ، أنه يمكن نزعأا[ 0]

 أهنا جتنمه امليأة اآلمار واألعيا  اجلانبية ألقياص منت احلمل التي حتـو  معـدهً [ 4]

 .(2) أعليمن الربوجسرتون

   :يوضع يف الرحم " مريينا "الذي جهاز منع احلمل رابعًا: 

داخل اليحم مطلـق للأيمـون، مصـمم ليبقـى يف اجلسـم وهو عبارة عن جأا( يووت 

 .(3) )النوروبمانتمجأا( عمل هبا يملدة مخ  سنوا  يعمل بنف  اآللية متامًا التي 

                         
موسـوعة املـيأة يف احلمـل ، 52-58ص -انظـي: كيـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء منـذر م 0)

، املـيأة يف رحلـة 005-003ص  -، موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  052ص -والوهدة 

ــزهري   ــة 052ص  -العمــي لِســان ال ــل الورام ــدخل يف عوام ــة للت ، األحكــام الرشــعية والقانوني

 .020ص -، الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه302ص -والتكامي للسيد مأيان 

 املصادر السابقة. انظي:م 0)

 .056-055ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة  انظي:م 4)
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 املانع للحمل:الصق الساعد خامساًً: 

كنــدا وميكـز البحــو  يف الطبـي  مد  هـول)أعــدها بـاحثون مـن ميكــز  أكـد  دراسـة

وهيا  املتحدة أن هصق منت احلمل قد يكون أكثي فاعليـة الرسييية للنساء يف سان دجيو بال

 م02) يفي( واكي  الدراسة أن الماصق يف منت احلمل من األقياص املتداولة هلذا الِي ،

وهـي مـادة  -مـن النريواجلسـرتومني  ميكيوجياماً  م052) و سرتوجنيمن اإل ميكيوجياماً 

، وأووــحت -مــن خــمال اجللــد كيميائيــة يتحلــل مــا حتتويــه مــن هيمــون الربوجســرتون 

الدراسة أن الماصق واألقياص يعممان تقييبًا بفاعلية متقاربة يف منـت احلمـل، لكـن النسـاء 

   .(1)أكثي عيوة لنسيان تناول األقياص مقارنة بووت الماصق

   :البخاخات األنفية املانعة للحملو األساورسادسًا: 

لسـاعد حتمـل بيوجسـرتون مـانت تعتمد هذه الطييقة ع  ووـت حلقـة أو إسـورة يف ا

 للحمــل، كــام جتــيب عــدة أكــا  اســتخدام البخاخــا  األنفيــة كطييقــة لتوصــيل

وقـد طبقـت هـذه الطييقـة يف نيـودهلي باهلنـد، ، ىل سائل النخـا  الشـوكيإالربوجسرتون 

ــايل يمنــت  وأمبتــت أن الربوجســرتون املوجــود يف البخاخــة خيمــد أو يمنــت اإلباوــة وبالت

مــيور املــواد بعــد استنشــاقأا برســعة اىل الســائل  أن اآلليــة يف الــك هــو احلمــل، ويعتقــد

النخاعي الشوكي، حيث تؤمي مباأة ع  غدة حتت املأاد )اهلايبومـاهم م، والتـي تـؤمي 

  .(2)مما يمنت حدو  التبوي ، وبالتايل عدم احلمل ةيالنخام بالتايل ع  الِدة

                         
عيـادة طبيـة يف الوهيـا  املتحـدة وكنـدا، حيـث  35م امـيأة يف 0.305الدراسة ع  ) وقداأجديتم 0)

م امــيأة الماصــق، وتبــني أن 800بيــنام ووــعت ) م مــن النســاء أقــياص منــت احلمــل625تناولــت )

 لألقياص.  %55.5من النسوة استجبن لماصق مقارنة بنسبة  88.0%

والدراسـة نرشـ  يف ، www. Albawaba.comعـ  الـيابط: بوابـة الرشـق األوسـط موقت  انظي:]  

 م [.0220ينايي/ 08هـ املوافق 0300اوالقعدة/ 03 املوقت يف

 .443ص -انظي: تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي م 0)
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  :ال مفعول املين(حبوب منع احلمل للرجال )حبوب إبطسابعًا: 

لقد بحث األطباء عن أقياص ملنت احلمل تعطى لليجال بدهً من النساء؛ والـك ألنـه 

وقد اكي   قد تكون امليأة مصابة ببع  األميا  مما يمنت استعامهلا أقياص منت احلمل،

ــا  أن التجــارب م 0250هـــ/0420 حــدى املجــما  عــامإ ــة اســمأا توصــلت إلنت حب

تـؤد  مبـت أهنـا فتمنت احلمل عن (وجته غري أن هذه احلبوب  تعطى لليجل ممستولون)

 . (1)إىل عواقمه وخيمة مثل التسمم أو املو 

اُـرتكت منظمـة الصـحة قـد و هـي الصـني،هبذا املووو  وكانت أكثي الدول اهتاممًا 

 )جوسـيبولم جياء جتارب ع  عقار يستخي  مـن بـذور القطـن ويـدعىإيف معأا العاملية 

ن احل ، واسـتمي  التجـارب عليـه لعـدة دون أن يسبمه عقاًم دائـامً يوانا  املنوية يمنت تكوى

األُخاص من  %02 يفإا إنه سبمه العقم  سنوا  ولكنه أظأي عيوبًا خطرية يف استعامله،

سنوا ، وكذلك مبت أنه يسبمه انخفاوًا يف مستوى البوتاسيوم يف الذين استعملوه لعدة 

م من احلاه  بحيث يقل مستوى % 3 – 4يدًا يف )الدم، وقد يكون اهنخفا  حادًا وُد

البوتاسيوم عن نصف املعـدل الطبيعـي ويـؤد  إىل حـدو  نـو  مـن الشـلل وإىل إصـابة 

خطرية لعضلة القلـمه، ولوجـود هـذه األرضار يف هـذا العقـار انسـحبت منظمـة الصـحة 

الصني ق تبـال العاملية من جتيبته مت الصني واعتربته غري صالح لماستعامل اآلدمي، ولكن 

ألهنـا سـنويًا جتـي  ممايـني احلـاه  مـن  -بحاه  العقم التي تسـبمه فيأـا هـذا العقـار 

  .(2)استمي  يف جتارهبا عليهو -التعقيم لليجال والنساء 

                         
سياسـة ووسـائل حتديـد ، 05ص - د.طـارق الطـوار  -ن امليأة دراسة أعية طبية انظي: العزل عم 0)

اجلـن  بـني اإلسـمام  ،443-442ص-تطور اجلنني ملحيي الدين العلبـي ، 454ص- للبارالنسل 

 .000ص -والعلامنية أليب األسباط 

 -العلبـي تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين ، 453-454ص- للبـارسياسة ووسائل حتديد النسـل  انظي:م 0)

 .56ص -تنظيم النسل للطييقي ، 443-440ص
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ويف أوربا تم اكتشا  عقـار آخـي يمكـن أن يـؤد  إىل توقـف نمـو احليوانـا  املنويـة، 

تبـني أن املسـتعمل لـه يصـاب بنوبـا  مل   إا، ولكنه أيضًا ق يسلم من العيوب اخلطـرية

 (1) ونتيجة الك تم سحمه العقار من ميدان التجارب. وإغامء،

عمــل عــ  أســاس يوه يــزال البحــث جاريــًا إلجيــاد عقــار لليجــال مــأمون األرضار 

هحــظ العلــامء أن تعــاطي جيعــا  كبــرية مــن هيمــون حيــث  هيمونــا  التستســرتون،

 عملية اإلنجاب فيخف  عدد احليوانا  املنوية إىل مسـتويا  التستسرتون يؤمي سلبًا ع 

ولكن الدراسة ما (الت قائمة، والتجارب واألبحا  مـا ، اإلنجاب معأامتدنية ه يمكن 

  .(2)(الت جتيى عليأا لطيحأا يف األسواق

                         
 .453ص- للبارسياسة ووسائل حتديد النسل  انظي:م 0)

ــة الصــحية م 0) ــة الثقاف ــن  -انظــي: جمل ــوى األم ــا   -مستشــفى ق مجــادى اآلخــية - 50العــدد -اليي

 .43ص  -م 0220سبتمرب  -هـ0300

هـــــ املوافــــق 08/4/0300ريخ يف موقعأــــا عــــ  ُــــبكة اإلنرتنــــت بتــــا bbcحمطــــة  وقااااداأوردت 

م خــربا مفــاده: أن علــامء بجامعــة أدنــربه أجــيوا جتــارب أوليــة عــ  حبــوب منــت احلمــل 02/5/0222

لليجال تشـري إىل أهنـا سـتكون فعالـة بنسـبة مائـة يف املائـة دون أ  آمـار جانبيـة وـارة، وجتـيى املزيـد مـن 

احلمل لليجال يمكـن أن تطـيح يف األسـواق  التجارب يف إفييقيا إه أن الباحثني يعتقدون أن حبوب منت

خمال األعـوام العرشـة القادمـة، وجيـي  اختبـار احلبـوب التـي طورهتـا أكـة )أورجـانونم اهلولنديـة يف 

لندا والصني وجنوب إفييقيا ونيجرييا، وقد استكملت األبحا  بالفعل يف أدنربه ومدينـة ُـنِأا  تكإس

 ذين يقومون بالدراسة: إهنم راوون عن النتائغ.لنديون التالصينية ويقول العلامء اإلسك

: إن إنتا  احليوانا  املنوية توقـف لـدى مجيـت اليجـال هوقال ميكز بيولوجيا التكامي يف جامعة أدنرب 

الذين أجييت عليأم األبحا  دون أن يتعيووا آلمار جانبية مثل ظأور حبوب يف الوجه أو ارتفا  

 ت حماوه  سابقة لتطويي هذه احلبوب.يف وِط الدم وهي اآلمار التي أعاق

، وانظي أيضًا الـيوابط http://news.bbc.co.uk ع  اليابط: -إااعة يب يب ر العيبية ] انظي: موقت  

 [. www. Balagh.com  ،www.Islamonline.net التالية:
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احلقــن اهلرمونيــة طويلــة األجــل للرجــال )حقــن إبطــال مفعــول     ثامنــًا: 

   (:ألجلاملين اهلرمونية طويلة ا

احلقن يف فاعليتأا كحبوب منت احلمـل لليجـال ولكنأـا تسـتعمل ملـدة أطـول، فحقنـة 

منأا تدوم فاعليتأا ملدة ممامة أُأي، وهذا النو  كحبوب منت احلمل لليجـال ه يسـتعمل 

حقن اآلن إه يف الصني، وه تزال الدراسا  واألبحا  مستمية والتجارب قائمة إلجياد 

  .(1)يف األسواق آمنة يمكن تداوهلا

  األدوية اهلرمونية املانعة لإلجناب بصفة مؤقتة:حكم استخدام 

موانت اإلنجاب املؤقتة اجلـوا( بـدون كياهـة إاا كـان استخدام سبق بيان أن األصل يف 

قـد صـدر   وأنـه ،اجلوا( مت الكياهة مت عـدم احلاجـة قياسـًا عـ  العـزلوهنا  حاجة، 

جـامت واهلي ـا  الفقأيـة مثـل: هي ـة كبـار العلـامء باململكـة قيارا  امل باجلوا( عند احلاجة

العيبية السعودية، واملجمت الفقأي اإلسمامي املنبثق عن رابطة العـاق اإلسـمامي، وجممـت 

 . (2)الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي

                         
 .56-53ص -ي تنظيم النسل للطييق، 000ص-اجلن  بني اإلسمام والعلامنية أليب األسباط  انظي:م 0)

إفقـاد اليجـل قدرتـه عـ  باإلمكـان أنـه أصـبح تقيييًا صحيًا مفاده جملة )نيوسيانتستم  قدانرشتو 

مم إعادة تأهيله لإلنجاب وقت احلاجـة ، مادة )دايميثايل سلفوكسيدممن اإلنجاب من خمال حقنة 

األوىل، وحسـمه مـا  مادة )بايكيبونا  الصوديومم التـي تزيـل مفعـول املـادةمن  بواسطة حقنة مانية

م ُخص يف اهلنـد، وأوـا  522فإن احلقنة أمبتت نجاحأا بعد أن متت جتيبتأا ع  )املجلة نرش  

عرش سـنوا  دون أن تتسـبمه لـه بـأرضار منت اليجل من اإلنجاب مدة التقييي أن احلقنة قادرة ع  

 .من نتائغ الدراسةجانبية، وقد قامت منظمة الصحة العاملية بإرسال باحثني من قبلأا للتأكد 

موانـت احلمـل خلالـد  ، www. Albawaba.comانظي: موقت بوابـة الرشـق األوسـط عـ  الـيابط: ]  

 [. 46-45ص -الِفيص 

 .400-400ما تقدم ص  :انظيم 0)
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كام أنه داخل يف ، (1)واستعامل األدوية اهليمونية ملنت اإلنجاب ه خيي  عن هذا األصل

م، لكـن هـذا اجلـوا( مقيـد بالرشـوط العامـة األصلا ااألشيمعااإلبمحاةالقاعدة الرشعية )

 ، وهي: (2)هستعامل موانت اإلنجاب التي تقدم اكيها

                         
تكلمـوا عـن حكـم اسـتعامل دواء  -رمحأـم اهلل تعـاىل  - نيهنا إىل أن الفقأاء املتقدم وأحباأناأش م 0)

 يمنت احلبل: يقطت احلي  أو

أ  منعـًا  -عـ  جـوا( تنـاول دواء يمنـت احلمـل يف وقـت دون وقـت  -رمحأـم اهلل  -فنص الشـافعية . 0

لكن مت الكياهة، واهمه الشيخ عامد الدين بن يون  والشيخ عز الدين بن عبد السمام إىل  -مؤقتًا 

ه مؤقتًا ومن َمم قال الزركيشـ حيمة تناول دواء يمنت احلمل، ولكن لعل ميادمها ما كان مانعًا دائاًم 

وعىلاالقويفابمملوعافلاوافادقابافاماماي واعابملكلياةاوبافاماماي واعا ا»بعد اكي قوهلام ما نصه:  

 .«وقتادوناوقتافيكوناكملعزيفالكمنامتجهم ا

دار  -احلافظ (ين الدين عبد الـيحيم بـن احلسـني العياقـي  -انظي: طيح التثييمه يف أح التقييمه ]       

هنايـة  م،3/086حتفـة املحتـا  )، م5/60) - القاهية -ء الكتمه العيبية )عيسى البايب احللبي مإحيا

، م4/462حاُية البجريمي ع  أح اخلطيـمه ) م،4/025حاُية القليويب ) م،8/334املحتا  )

 [.م 5/320م)3/005حاُية اجلمل )

وهـذا مـن  -ي  مت أمـن الرضـر ع  جوا( أب دواء مباح لقطت احل -رمحأم اهلل  -ونص احلنابلة . 0

أبـو يعـ   وقـال القـايض، ، ووجـه صـاحمه الفـيو  الكياهـة-جن  ما نتحد  عنه يف هذه املسألة 

 الفـيو :يف  وصوبه يف اإلنصا ، وقـال ابـن مفلـح  : ه يباح إه بإان الزو  كالعزل،

 .«والزوجةا ستأذنا وجهم()يؤيدهاقويفاأمحدا ابعااجوابيف:ا»

ـــيو  )ا]انظـــي:       ـــا   م،0/484اإلنصـــا  ) م،4/55اآلداب الرشـــعية ) م،0/080لف كشـــا  القن

 .[ م0/000أح منتأى اإلرادا  ) م،0/008)

 .404صم 0)
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أن يكون استخدام هذه الوسائل ملنت اإلنجاب بـرتا  مـن الـزوجني؛ ألن احلـق [ 0]

 هلام مجيعًا، فما جيو( إه بإاهنام معًا. 

 أن تكون هنا  مصلحة معتربة أعًا هستعامل هذه املوانت. [ 0]

 سواء ع  اليجل أو امليأة. أن ه يكون هنا  رضر يف استعامل هذه املوانت[ 4]

وهنا ه بد من وقفة متأنية مت الرشط الثالـث؛ والـك ألن اسـتعامل األدويـة اهليمونيـة 

 باء يف الك ما ييل: ملنت اإلنجاب ه خيلو من الرضر، ومما اكيه األط

تسبمه األدوية اهليمونية ملنت اإلنجاب اإلصابة باوطيابا  العادة الشأيية وهـي [ 0]

 وتظأي إما بشكل نزيف دمو  خـمال من النساء، % 55من أكثي العوار  التي حتد  لـ 

لكنـه غـري  لطمث هنائيا،لوإما بانقطا   الطمث والذ  بسببه يمكن أن حيد  فقي دم، مدة

هنا  مدة بـني يكون  ماوغالبًا  ويشبه ما حيد  للميأة امليوت بتأمري اليواعة، غالبًا، وار  

وبني القابليـة لإلنجـاب، و تلـف هـذه املـدة مـن امـيأة إىل  هذه األدويةالتوقف عن أخذ 

من املؤكد أن بع  األدوية اهليمونية املانعة ، لكن أخيى لكنأا يف العادة تبلغ عرشة أُأي

 بدون توقف إىل حدو  تِيريا  يف املبي  واليحم،واستعامهلا ملدة طويلة للحمل يؤد  

 .العقم الدائم يف بع  األحيانإىل لِشاء املبطن لليحم مما يؤد  ل اً وموروتسبمه 

تسبمه (يادة يف ارتفا  وِط الدم، وقد يعود لووعه الطبيعـي عنـد التوقـف عـن [ 0]

 اهستعامل. 

ــيا[ 4] ــادة يف حــدو  التخث ــة،(1) تســبمه (ي ــايل أمياوــًا يف الرشــايني  الدموي وبالت

وخاصة يف أايني الساقني، وتزداد املخاطي (يادة كبرية إاا كانت امليأة تعاين مـن دوايل يف 

                         
 هو تكون جلطة دموية داخل وعاء دمو . التخثدام0)

 [. 330ص -انظي: القاموس الطبي العييب لعبد العزيز اللبد  ]  



 

 

 

 

445 
 

تساعد ع  بطء الدورة الدموية يف الساقني  -وهي أوردة متمددة  -الساقني؛ ألن الدوايل 

ن التخثيا .  وبالتايل تتيح فيصة أكرب لتكوى

سبمه (يادة يف اإلصابة بـأميا  الكبـد واملـيارة، واحـتامل ظأـور ورم غـد  يف ت[ 3]

 الكبد أو اإلصابة برسطان الكبد.

نوبـا  صـدا  يف كـام حتـد   تسبمه حدو  الكآبة والقلق واألمـيا  النفسـية،[ 5]

 .يف املزا  اً يرياليأس وتِ

 رسطان عنق اليحم.بتسبمه (يادة يف نسبة اإلصابة [ 6]

اوطيابا  يف املعدة واجلأـا(  لإلنجابامل األدوية اهليمونية املانعة يصحمه استع[ 5]

ة اهلضمي، وتؤد  هذه اإلوطيابا    إىل القيء والدوخة والشعور بالثقل يف املعدة.امَلِعِديَّ

، كـام يمكن أن تسبمه اإلصابة ببع  أميا  املسالك البولية كالتأـاب املجـار [ 8]

السكي ؛ وهلذا فإن أ  اميأة أصيبت بالسكي أمناء أن تسبمه اإلصابة بمي  البول يمكن 

وخاصة تلـك التـي حتتـو  -احلمل ه يصلح هلا استعامل األدوية اهليمونية املانعة للحمل 

 .-ع  كمية عالية من الربوجستريون

يمكــن أن تســبمه (يــادة يف الــو(ن نظــيًا هحتبــاس املــاء يف اجلســم؛ ألن األدويــة [ 2]

متنت إفـيا( الصـوديوم يف البـول، وقـد لـوحظ  م )الربوجستريوناهليمونية التي حتتو  ع 

 .هذا ع  من تستعملأا من النساء فوق ستة ُأور

 يمكن أن تسبمه سقوط الشعي لدى بع  النساء.[ 02]

يمكــن أن تســبمه ظأــور الكلــف، وهــو عبــارة عــن بقــت بنيــة اللــون يف الوجــه، [ 00]

 خصوصا ع  الوجنتني واألنف.

كام تؤد  إىل إفـيا( سـائل  ـاطي  مه إفيا( احلليمه من مد  امليأة،يمكن أن تسب[ 00]

 أو سيمان مأبيل أبي  لز . 
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 يمكن أن تسبمه حدو  اوطياب يف السمت ووعف يف النظي.[ 04]

وسبمه الك عائد إىل  ،يمكن أن تسبمه فقدان اليغبة اجلنسية لدى بع  النساء[ 03]

األدويـة اهليمونيـة ممـا جيعلأـا هذه لدى تناوهلا  احلالة العصبية والنفسانية التي تنتاب امليأة

  (1).تصال اجلنيستنفي من اه

لكـن بعـد اكـي األرضار واملضــاعفا  لألدويـة اهليمونيـة املانعــة لإلنجـاب ه بـد مــن 

 التأكيد ع  ما ييل:

إن أ  دواء أو ميكمه كيميائي يتعاطاه اإلنسان له مضاعفاته، ولكـن لـي  معنـى [ 0]

ه، فالقاعدة هنا هي استعامل الدواء املناسمه عندما تكون هنـا  حاجـة إليـه الك أه نتناول

 وحتت إأا  الطبيمه.

 اآلمار واألرضار اجلانبية هلذه املوانت اهليمونية تتوقف ع  كمية اجليعـة املتناولـة،[ 0]

 هلـا، مناسـبة هـذه املوانـتومـدى  وعمـي املـيأة، وطول فرتة اهستعامل، ونسبة اهليمونا ،

اعأا لإلرُادا  الطبية، وبع  هذه اآلمار يمكن تمافيأا بمجيد تِيري نـو  احلبـوب واتب

واختيــار الرتكيبــا  املحتويــة عــ  اهليمونــا  املخففــة، ومنأــا مــا يظأــي يف الشــأي األول 

                         
، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد 025ص -يل البار وصاحبهانظي: الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عم 0)

، 022-084ص -، املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطـاو  442-405ص-عيل البار 

 -، موسـوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  38-30ص -العقم أرساره وحلوله لعبد اجلليل لفته 

، كيـف  تـارين بينـامغ 423-420ص -مة ، موسوعة احلمل والوهدة ألحـمام القواسـ004ص

، دليل العقم واإلنجاب عنـد املـيأة واليجـل لعبـد السـمام 36-40ص -تنظيم األرسة لوفاء منذر 

م 40العـدد ) -جملة البيان  -د.خالد املوسى  -، حبوب منت احلمل ما هلا وما عليأا 45ص -أيوب 

 .24ص -م 0222هـ/سبتمرب 0300صفي  -



 

 

 

 

442 
 

أما معظم هذه اآلمار فإنـه خيتفـي متامـًا بعـد  لتناول احلبوب مم خيتفي يف الشأور األخيى،

 ذه املوانت اهليمونية.هاستعامل التوقف عن 

أن بع  هذه املضاعفا  ه يظأي إه بعـد مـيور سـنوا  كثـرية عـ  اهسـتعامل [ 4]

 (1) املستمي هلذه املوانت اهليمونية يف نسبة قليلة من النساء.

وعليه فمابد من إجياء فحص طبي ُامل للميأة قبل تنـاول األدويـة اهليمونيـة املانعـة 

إه بوصفة طبية متخصصة، كام ينبِي ع  األدوية   تلك لإلنجاب، وه بد من عدم مل

عند حدو  أ  مشـكلة،كام أن عليأـا أن  الطبيبةامليأة أن تبقى حتت اإلأا  وأن تياجت 

جتي  الفحوصا  الدورية بواسطة الطبيبة كل سنة أو كـل سـتة أُـأي، مـت مياعـاة أن ه 

ة امللحة وبإستشارة الطبيمه مت إجياء إه عند احلاجهذه األدوية ملدة طويلة تستعمل امليأة 

 (2) الفحوصا  الدورية.

حكــم اســتخدام األدويــة اهليمونيــة املانعــة بنــاء عــ  مــا تقــدم فإنــه يمكــن تلخــيص و

 فيام ييل:لإلنجاب بصفة مؤقتة 

                         
 .http://www.balagh.com/woman/tefl اليابط: انظي م 0)

 .366، 454، 442ص -انظي: سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار م 0)

يتبني أن سياسة بع  احلكوما  يف العاق الثالث واهلي ا  واملنظام  الدولية لنرش حبوب  وممما قد  

طبي ودون وصـفا  طبيـة، هـو منت احلمل يف العاق الثالث واستعامهلا ع  نطاق واست دون فحص 

ويؤد  إىل كـوار  صـحية،  ويشكل جييمة أخماقية، وجماٍ  لألخماق، أمي  الف ملبادىء الطمه،

حيث تستعمل احلبوب آه  بل م ا  اآله  من النساء المائي يعـانني مـن أمـيا  تتعـار  مـت 

 . استعامل احلبوب

 [. 442ص-انظي: املصدر السابق ا]ا
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جيو( عند احلاجة استعامل األدوية اهليمونية ملنـت اإلنجـاب إاا كـان ه يرتتـمه عـ  )أم 

أخــذها باستشــارة الطبيــمه، وبعـد إجــياء الفحــوص الطبيــة الما(مــة اسـتعامهلا رضر وتــم 

 هذه األدوية للميأة. مناسبةلتحديد مدى 

ملا تقدم كالعزل، ومكيوه من غري حاجة استعامل األدوية اهليمونية ملنت اإلنجاب )بم 

 من أرضارها، فيكون يف استعامهلا تعيي  للنف  لرضر حمتمل من غري حاجة.

مشورة الطبيـمه مـرتدد بـني احليمـة بِري دوية اهليمونية ملنت اإلنجاب استعامل األ)جـم 

 والكياهة بحسمه حالة امليأة وتارخيأا املييض.

إاا كان يرتتمه ع  استعامل األدوية اهليمونية ملنت اإلنجاب رضر حمقـق فإنـه حيـيم )دم 

م، رايزايفالرضعممًا بالقاعدة الرشعية )، و(1)(الارضراوالارضار) :استعامهلا، لقوله 

 -ومن احلاه  التي يتحقق فيأا الرضر باستعامل هـذه األدويـة اهليمونيـة ملنـت اإلنجـاب 

 ما ييل:  -وبالتايل حيمة استعامهلا 

وجود  يف حال وجود مي  حايل أو سابق يف اجلأا( الدور  وأميا  الدم مثل:[ 0]

أو أميا   دهنية الدم، أو (يادة يف أو ابحة صدرية، أو انسدادا  أيانية، جلطة دموية،

كييـا  الـدم  مي  ورامي ناتغ عن تكرس وهو -أو مي  كييا  الدم املنجلية  القلمه،

 .- احلمياء اا  الشكل املنجيل

 ملدة قصـرية بعـد العمليـة؛وكذا  بستة أسابيت تقييبًا، الكربىقبل إجياء العمليا  [ 0]

قبـل يف مدة النفـاس هذه األدوية  وكذا ه تستعمل والك لتأمري احلبوب يف منت  ثي الدم،

إىل  -وخاصة احلقن طويلة األجل  -يسبمه استعامهلا إا قد  ميض ستة أسابيت من الوهدة؛

 .نز  ُديد ه يمكن إيقافه إه بإ(الة اليحم

                         
 .055م تقدم  يجيه ص0)
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لتأــاب الكبــد ا يف حــال وجــود مــي  ســابق أو حــايل مــن أمــيا  الكبــد مثــل:[ 4]

 . حال وجود مي  يف الك يفوكذا  وجود تليف بالكبد،أو  الفريور،

يف حال وجود أورام يف ، وكذا وجود دوايل يف الساقني، أو يف حال السمنة املفيطة[ 3]

 الثد  أو يف اجلأا( التناسيل.

 احلمل فقط. مدةولو يف  عند إصابة امليأة بمي  ارتفا  السكي يف الدم،[ 5]

  متكـيرة مـن وجـود نوبـاوعنـد  يف حال وجود مـي  نفيسـ وخاصـة الكآبـة،[ 6]

 رص .الالصدا  النصفي أو نوبا  

ــة خاصــة فــوق ســن اخلامســة والثمامــني؛[ 5] ــيأة املدخن ألن اســتخدامأا  يف حــال امل

  .(1)- نفسأافضمًا عن أرضار التدخني  -للحبوب يزيد من احتاملية إصابتأا باجللطة 

عامهلا بعـد اجلـام ، وجيدر التنبيه هنا إىل أن هنا  أدوية هيمونية مانعة لإلنجاب يتم است

سـاعة مـن اهتصـال اجلنيسـ، بواقـت مـيتني يوميـًا وملـدة  50خمال  تستعملأا امليأةحيث 

التبوي ، كام أهنا تسبمه تِيريًا يف بطانة الـيحم بحيـث منت مخسة أيام متتالية، فتعمل ع  

قي ـًا ه تستطيت البويضة امللقحة اهنِياس والتعشيش فيأا، وهذه احلبوب تسبمه غثيانـًا و

عادة، ويف حالة عدم فاعليتأا وحصول محـل، فـإن اإلسـرتوجني الـداخل يف تكـوين هـذه 

                         
، العقـم عنـد اليجـال والنسـاء 084ص  -انظي: املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطـاو  م 0)

، 50-52ص -، كيــف  تــارين بينــامغ تنظــيم األرسة لوفــاء منــذر 326ص -لســبريو فــاخور  

، 004ص -، موسوعة امليأة الطبية لسـبريو فـاخور  052ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 

ــار سياســة و ــد النســل ملحمــد عــيل الب  م،454 – 450م)ص 442 – 448)ص  ص-وســائل حتدي

جملـة  -الـد املوسـى خلحبوب منت احلمـل ، 020ص -الطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبه

 . 24ص -م 40العدد ) -البيان 
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املوانت قد حيد  إصابة برسطان مأبيل يف املواليد اإلنا ، لذلك يعمد يف مثل هـذه احلالـة 

 (1) امليأة احلامل . إىل إجأا 

ألن عمله  يمونية؛استعامل هذا النو  من املوانت اهل اهمه بع  الباحثني إىل حتييموقد 

  (2).نو  من أنوا  اإلجأا  املبكي

واجلواب عن هذا هو نفـ  اجلـواب عـ  مـن حـيم اسـتخدام اللولـمه للعلـة نفسـأا، 

أن حصول التلقيح لي  متيقنًا، ولو حصل فإن البويضة امللقحة والذ  يمكن تلخيصه يف 

ء جييـزون أصـمًا لي  هلا حكـم اجلنـني حتـى تنِـيس يف الـيحم، ناهيـك أن مجأـور العلـام

 (3)إجأا  النطفة حتى بعد انِياسأا يف بطانة اليحم.

ُـديدة ملـا يمكـن أن مـن كياهـة استخدام هذا النو  من املوانت اهليمونية لكن ه خيلو 

، (4)يرتتمه عليه من رضر يف حال حصول احلمل، والذ  يمكـن أن يـؤد  إىل اإلجأـا 

م الرضـر املتوقـت هـو أمـي حمتمـل ولـي  وإنام ق نقل بالتحييم ألن حصول احلمل ومن مـ

بمتيقن، لكن رغم الك ه ينبِي استعامل مثل هذا النو  إه عنـد وجـود حاجـة ملحـة أو 

  .-كام يف حاه  اهغتصاب  -رضورة 

                         
ِســان ، املــيأة يف رحلــة العمــي ل082ص -الطبيــمه أدبــه وفقأــه ملحمــد عــيل البــار وصــاحبه انظــي:م 0)

، موسوعة املـيأة يف 50ص -، كيف  تارين بينامغ تنظيم األرسة لوفاء منذر 056ص  -الزهري  

 .053ص -احلمل والوهدة 

 . 025-28ص -أمحد  انظي: موانت احلمل لعبد احلكيمم 0)

 . 406-403اجلواب مفصمًا فيام تقدم ص انظي م 4)

)إجأــا  اجلنــني  يف الفصــل العــاأ - تعــاىل إن ُــاء اهلل -م وحكــم اإلجأــا  يــأيت بيانــه تفصــيمًا 3)

 .0055-0032ص –املشوهم 
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إنام هو يف حكم استعامل األدوية اهليمونية املانعة لإلنجـاب بالنسـبة وكل ما تقدم بيانه 

مـا (ال ة اخلاصة باليجال فقد تقدم بأن هذا النو  مـن املوانـت األدوية اهليموني اللنساء، أم

حتت الدراسة والتجارب، هلذا فإن احلكـم الرشـعي هلـذا النـو  متوقـف عـ  نتـائغ تلـك 

 الدراسا  والتجارب.

وجتدر اإلُارة إىل أن الفقأاء املتقدمني اختلفـوا يف حكـم تنـاول اليجـل ملـا يـؤمي عـ  

إىل أنه ه جيو( لليجل أن يرشب مـن  -رمحأم اهلل  -ملالكية قدرته ع  اإلنجاب، فذهمه ا

إىل أن لليجـل أب دواء  -رمحأم اهلل  -، يف حني اهمه احلنابلة (1)األدوية ما يقلل نسله

 . (2)مباح يمنت اجلام  ككافور؛ ألنه حق له

أنه إاا أمكن إنتا  مانت مؤقت تثبت التجـارب خلـوه مـن -واهلل أعلم  -والذ  يظأي 

رضار جا( استعامله بإان الزوجة قياسًا ع  العزل، أما ما مبت رضره فما ُك يف حيمة األ

  .مالارضراوالارضاراستعامله للقاعدة الرشعية )

وأخريًا أقول: إن مما ه حاجة للتنبيه عليه أن الكمام املتقدم يف حكـم موانـت اإلنجـاب 

ن الِي  منه ممارسة العماقـا  اجلنسـية املؤقتة إنام هو يف إطار العماقة الزوجية، أما ما كا

)الوسائل هلا أحكام  إن املحيمة بدون خو  من حدو  احلمل فأذا ه ُك يف حتييمه إا

، وقـد         ﴾(3)﴿ املقاصدم، واهلل عز وجـل يقـول:

هلذا الِي  يؤد  إىل انتشار األمـيا  اجلنسـية التـي تقدم بيان أن استعامل موانت احلمل 

  .(4)تؤد  إىل العقمالتي من مضاعفاهتا حدو  اهلتأابا  

                         
 م.0/422فتح العيل املالك )، م4/355انظي: مواهمه اجلليل )م 0)

 .م0/008كشا  القنا  ) م،0/000أح منتأى اإلرادا  ) م،0/484انظي: اإلنصا  )م 0)

 [.40، اآلية ]اإلرساءم سورة 4)

 . 064ص ما تقدمانظي م 3)
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وحكمأا من خـمال املسـائل األربـت  وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمةيمكن توويح 

 التالية :

مـن خـمال االفـيو   وسـائل منـت اإلنجـاب بصـفة دائمـةتتضح العماقة بني اخلصـاء و

 التالية: 

 : تعريف اخلصاء وحكمه : الفرع األول

 .(1)سل اخلصيتني  اخلصمعالغةاهوا:

مـن ونز  اخلصـيتني مـن اليجـل يـؤد  إىل فقـد القـدرة عـ  اإلنجـاب، وفقـد الكثـري 

ــريًا عظــياًم يف اجلســد بســبمه انقطــا   ــة والقــوة، كــام أن الــك حيــد  تِي صــفا  اليجول

اإلفيا(ا  اهليمونية التي كانت تنصمه يف جميى الدم باستميار من اخلصـيتني، وهـذا كلـه 

راجت إىل أن اخلصية تقوم بوظيفة إنتا  احليوانا  املنوية بواسطة خمايا مابتة فيأا، وإفـيا( 

  .(2)يف الدمهيمون الذكورة 

                         
بـاب  -مادة )  ص  م، القاموس املحيط  -مادة )  ص ام،  تار الصحاح  -ظي : لسان العيب انم 0)

 مادة )  ص  م.-كتاب اخلاء -مادة )  ص  م، املصباح املنري  -فصل اخلاء  -الياء 

، 55ص  -اجلـن  والعقـم لكـامل حـنش ، 82ص  -املوسوعة الطبية الفقأيـة ألمحـد كنعـان  انظي :م 0)

 - 3ط -بـريو   -دار العلم للممايني  -سبريو فاخور   -بالوسائل العلمية احلديثة تنظيم احلمل 

 -امليكـز العـييب للنرشـ  -د. حممـد القـيين  -مشاكل احلمـل وعـدم اخلصـوبة ، 026ص -م 0280

 .5ص- اإلسكندرية
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 ، وقد دلت األدلة الرشعية ع  حتييمه ومن الك: (1)وخصاء بني آدم حميم باإلمجا  

﴿ :تعاىل قال[ 0]                       

                          

                            

﴾(2)،  بن عباسا جاء عنواخلصاء يدخل يف عموم تِيري خلق اهلل فيكون حميمًا، وقد 

  .(3)أن تِيري خلق اهلل يكون باخلصاءومجاعة من التابعني  وأن  بن مالك 

كنـا نِـزو مـت )قال :  عن اخلصاء، فعن عبد اهلل بن مسعود  هنى النبي [ 0]

 . (4)منستخيص  فنأانا عن الك : يا رسول اهلل، أهلي  لنا نساء، فقلنا النبي 

                         
 -لعلميـة دار الكتـمه ا -أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظـاهي   -مياتمه اإلمجا   انظي :م 0)

أمحــد بــن عمــي بــن إبــياهيم  -املفأــم ملــا أُــكل مــن تلخــيص صــحيح مســلم ، 055ص - بــريو 

 -حتقيــق : حميــي الــدين مســتو وأصــحابه -هـــ 0305 - 0ط -دمشــق  -دار ابــن كثــري  -القيطبــي 

  .م2/002فتح البار  )، م3/82)

 [.002-005، اآليا  ]سورة النساءم 0)

م، جــامت البيــان يف تأويــل آ  القــيآن للطــرب  5/482ن للقيطبــي )جلــامت ألحكــام القــيآاانظــي : م 4)

 م.  0/025م، (اد املسري هبن اجلو(  )5/080-084)

 -م 5/0250) -باب تزويغ املعرس الذ  معـه القـيآن واإلسـمام  -رواه البخار  يف كتاب النكاح م 3)

م؛ ومسـلم يف 3585رقـم ) -م 5/0254) -باب مـا يكـيه مـن التبتـل واخلصـاء  -م؛ 3583رقم )

باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مم نسـخ مـم أبـيح مـم نسـخ واسـتقي حتييمـه إىل يـوم -كتاب النكاح 

 م.0323رقم ) -م 0/0200) -القيامة
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، وملـا فيـه مـن املسـلمني أراده الشار  من تكثري نسل واحلكمة يف منت اخلصاء أنه خما  ما

إدخال الرضر الذ  قـد ووالتشويه،  تعذيمه النف ،كثرية : ك تِيري خلق اهلل، كام أن فيه مفاسد

ألن خلق الشخص رجمًا مـن  ؛لنعمةبايفيض إىل اهلما ، وفيه إبطال معنى اليجولة، وفيه كفي 

 .(1)بامليأة، واختار النقص ع  الكاملالنعم العظيمة، فإاا أ(ال الك فقد تشبه 

 : وسائل منع اإلجناب بصفة دائمة: املراد ب الفرع الثاني

التـأمري ): بأنـه  التعقـيم، ويعـيى  وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة بـ )التعقيممتعي  

معاجلـة أحـد ، أو أنـه )(2)مع  اجلأا( التناسيل لليجل أو املـيأة ليفقـد صـماحية اإلنجـاب

 . (3) ممها ملنت اإلنجاب بصفة دائمةني أو كماالزوج

حيـث تصـل نسـبته إىل  ،ُيوعًا يف العـاق اإلنجابويعترب التعقيم من أكثي وسائل منت 

 ويمكن توويح عملية التعقيم كام ييل :، (4)من جممو  الوسائل املستخدمة  02%

                         
املفأــم ملــا أُــكل مــن ، م002-2/008فــتح البــار  ) م،5/482) اجلــامت ألحكــام القــيآن انظــي :م 0)

 .م3/82تلخيص كتاب مسلم )

جملـة  -العبـد خليـل أبـو عيـد  -ت احلمل بـالتعقيم وبالوسـائل املؤقتـة يف الفقـه اإلسـمامي من انظي :م 0)

 03املجلـد -م 0285 )يوليوم هـ/ متو(0325او القعدة  - 5العدد  -اجلامعة األردنية  -دراسا  

 .60ص -تنظيم النسل للطييقي ، 088ص -

ملحـق بالعـدد  -اإلسـمامي لتنظـيم الوالديـة اهحتـاد  -تنظيم األرسة يف املجتمت اإلسـمامي  انظي :م 4)

ــؤمتي اإلســمامي  ــة امل ــق عــن منظم ــه اإلســمامي املنبث ــت الفق ــة جمم ــن جمل م، 0/625) -اخلــام  م

 .006ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو  

، %00ة بنسـبة الوسائل املستخدمة داخل اليحم والسدادا  املأبليـة وغريهـا مـن الوسـائل املشـاهب ث ا أام 3)

 .%5، مم أسلوب العزل ونسبته %2، مم الواقي الذكي  بنسبة %03مم أقياص منت احلمل بنسبة 

نقــمًا عــن قضــايا املــيأة يف  .هـــ0305م/ 0223تقييــي عــن منظمــة الصــحة العامليــة لعــام ]انظــي :  

 [.328صفؤاد العبد الكييم ل املؤمتيا  الدولية



 

 

 

 

435 
 

ا:ا عقي االدجميفا:أوال ا

لقـدرة عـ  إنتـا  اخلمايـا التناسـلية )احليونــا  بإ(الــة ايـتم قـدياًم التعقـيم يف اليجـال كـان 

بإجياء عملية جياحية يتم فيأا سـد األنبـوب أما حديثًا فيتم املنويةم والك عن طييق اخلصاء، 

الــذى تســلكه احليوانــا  املنويــة بعــد إنتاجأــا   اخلصــية وجتمعأــا   الــرببخ حتــى تصــل إىل 

قطـت ويتم يف هـذه العمليـة ، م)األسأينو  أو باحلبل املاحلويصلة املنوية ويدعى هذه األنبوب 

األسـأي  مـن اً وقـد يقطـت اجلـياح جـزء وتسد هنايتا القطت بيبط كل هنايـة عـ  حـده، األسأي،

 .(1)معملية قطت األسأيين)أو  مسد القناة املنوية)ويطلق ع  هذه العملية  ويستأصله،

 وأما اخلطوا  العملية لتعقيم اليجل فتتم كام ييل:

)كــي   اخلصـيتني فجياء ُـق عــ  الكـي  اجللــدى الـذى يِلــإوم اجلـياح بــيقـ[ 0]

يعـزل األسـأي مـم  ،م  )األسـأينسـجة املوجـودة عـ  احلبـل املنـوبعـد األت  مـم ، مالصفن

وتسد هنايتـا القطـت بـيبط  ،همم يمسكه اجلياح بملقطني ويقطع ب،ماى ويسحمه بواسطة ك  

يـتم مـم ، متصاص مثل احلييـي والنـايلونكل هناية ع  حدة باستعامل خيوط غري قابلة لما

 سـأي ويستأصـله،مـن األ اً قطت وربط األسأي   اجلأـة املقابلـة، وقـد يقطـت اجلـياح جـزء

 إعادة الوصل إاا ما رغمه الشخص   اهنجاب أُد صعوبة.ه الطييقة جتعل وهذ

                         
، املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء الـدين 053ص -لسـبريو فـاخور  انظي : موسوعة املـيأة الطبيـة م 0)

جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد ، 055ص -، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 028ص -مطاو  

أطفـال حتـت ، 43ص -دليل العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبد السمام أيوب  ،422ص -بوُية 

تنظـيم ، 032ص -قضـية حتديـد النسـل ألم كلثـوم اخلطيـمه ، 052-036ص -الطلمه لصرب  القباين 

سياسـة ووسـائل حتديـد النســل ، 002-028ص -احلمـل بالوسـائل العلميـة احلديثـة لسـبريو فـاخور  

 .64-60ص -تنظيم النسل للطييقي ، 332-344ص-ملحمد عيل البار 
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 سأي بعد قطعه بالكأيبـاء أو احلـيارة العاليـةيقوم بع  اجلياحني بكي طي  األ[ 0]

 اً مـيأعـادة اخلصـوبة إوهذا يزيد من نجاح عمليـة التعقـيم وجيعـل  ليضمن انسداد فوهته،

 بالغ الصعوبة.

ربطًا جيـدًا  لني املنوينيوهنا  طييقة أخيى جييهيا بع  اجلياحني وهي ربط احلب[ 4]

واهلـد  مـن اسـتخدام الـيبط بـدل ، دون قطعأام ليمنت بـذلك مـن وصـول املنـي عربمهـا

  .(1)ل إرجا  القدرة ع  اإلنجاب عند اليغبة القطت هو تسأي

  الِالـمه حتـت البـنغ نصف ساعة، وتتم من  ألكثيحيتا  إجياء هذه العملية ه [ 3]

 . (2)إه ااا كانت هنا  دواعي خاصة إلجيائأا حتت التخديي الكيل املووعي،

وإن كان  -العملية خمال األُأي الثمامة التي تيل ومما جيدر التنبه إليه أن احلمل قد يقت 

ولفشـل خـمال هـذه املـدة، وسـائل أخـيى ملنـت احلمـل  مـن ا ـاافما بد لذا ، -هذا نادرًا 

  .(3)العملية أسباب كثرية يعيفأا األطباء املختصون يف هذا املجال

                         
اسـتعامل ملقـط مـن الـذهمه : الشبيأة التي استعملت يف أمييكا مؤخيًا لنف  الِـي   ومناالصورم 0)

 اإلنجابوعند اليغبة يف  اخلالص، يدخله الطبيمه حول القناة املنوية، مم يشده لسد املجيى املنو ،

 خيفف وِط امللقط فتسيل احليوانا  املنوية مانية.

 .[036ص -انظي : امليأة يف رحلة العمي لِسان الزهري  ] 

، املسـتحدما  البيوتكنولوجيـة لضـياء الـدين 053ص -خور  انظي : موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـام 0)

جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد  ،055ص -، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 028ص -مطاو  

، أطفـال حتـت 43ص -، دليل العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبد السمام أيوب 422ص -بوُية 

، تنظـيم 032ص -ة حتديـد النسـل ألم كلثـوم اخلطيـمه ، قضـي052-036ص -الطلمه لصرب  القباين 

، سياسـة ووسـائل حتديـد النســل 002-028ص -احلمـل بالوسـائل العلميـة احلديثـة لسـبريو فـاخور  

 .64-60ص -تنظيم النسل للطييقي  ،332-344ص-ملحمد عيل البار 

سياسـة ، 340 ص -لسيد مأـيان األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي ل انظي :م 4)

 .528ص - خلق اإلنسان بني الطمه والقيآن للبار، 335ص -ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار 
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ا عقي االوسمعا:ثمنيم ا:ا

ت قطـومـن أمثلتأـا : هنا  طيق جياحية عديـدة لتعقـيم املـيأة يتجـاو( عـددها املائـة، 

أو است صال جزء منأا، أو ربطأا بخيط حييي ، أو كبسأا مـم ربطأـا، أو  قنوا  املبي ،

مـن أجـل احليلولـة دون  هـوالتفـنن اجلياحـي  وكل هذاأو غري الك من الطيق،  سحقأا،

(الة املبي  من عمليـا  إ(الة اليحم أو إه تعترب و ميور البويضة   املبيضني إىل اليحم،

إجـياء يتخـذ لوجـود مـي  خـاص   إه أهنـا  كانـت تنتأـي بـالعقم، نإألهنا و ؛تعقيمال

 (1)وه يتخذ من أجل الوصول إىل التعقيم.  اليحم أو املبي ،

 : والوصول إىل قناة املبي  يتم بأربعة طيق

طييقة ُق البطن : وهي عملية أكثي تعقيدًا وطوهً من عملية التعقيم لدى اليجل، )أم 

يـة، وأقـل خطـيًا منأـا، ويقتيضـ إجياؤهـا دت صال الزائـدة الدولكنأا أبسط من عملية اس

فتح جـو  الـبطن والوصـول إىل مم  ،سم حتت تأمري التخديي العام02إحدا  ُق طوله 

 وقطعأام.ومن َمم الوصول إىل قنايت املبي  اليحم، 

طييقة املنظار البطني : وفيأا يتم إحدا  ُـق صـِري جـدًا قـيب الرسـة يف أعـ  )بم 

يتم إدخال منظار إىل داخل البطن، مم جيي  البحث عن قناة املبي  وتـيبط أو مم  البطن،

 حتيق أو تكب  يف وسطأا.

طييقة ُق املأبـل : وهـي عمليـة يـتم فيأـا ُـق جـدار املأبـل للوصـول إىل قنـاة )جـم 

 املبي  وتسمى هذه الطييقة )بضت املأبلم.

                         
، املســتحدما  البيوتكنولوجيــة 053-032ص -وســوعة املــيأة الطبيــة لســبريو فــاخور  م انظــي :م 0)

، كيـف  تـارين 055ص -، موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 028ص -لضـياء الـدين مطـاو  

ــذر  ــاء من ــامغ تنظــيم األرسة لوف ــة لســبريو 82ص -بين ــة احلديث ، تنظــيم احلمــل بالوســائل العلمي

، 302-485ص -، سياسـة ووسـائل حتديـد النسـل ملحمـد عـيل البـار 006-002ص -فاخور  

 .65-63ص -تنظيم النسل للطييقي 
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الـيحم،  قنـاة املبـي  عـرب عنـقطييقة عنق اليحم : حيث يتم الوصول إىل بدايـة )دم 

  .(1)ومن مم قطت القناتني وربطأام، وتسمى هذه الطييقة )العمياءم

 : وسائل منع اإلجناب بصفة دائمة: العالقة بني اخلصاء و الفرع الثالث

من خمال العي  املتقدم يتضح أن اخلصاء والتعقيم يشرتكان يف منت احلمل بصفة دائمـة، 

الشـأوة، و(وال صـفا  إىل فقـد فقد القدرة ع  اإلنجـاب  متؤد  لكن خيتص اخلصاء بأنه ي

اليجولة، أما وسائل التعقيم املعاملة فيقترصـ أميهـا عـ  فقـد القـدرة عـ  اإلنجـاب دون أن 

تتأمي الوظيفة اهليمونية لألعضاء التناسـلية، فيسـتمي إفـيا( هيمـون الـذكورة يف الـدم، ويـؤد  

، وأيضًا فـإن اخلصـاء صفا  الذكورةالشأوة أو يفقد اليجل  وظيفته كام كان قبل العملية، فما

  .(2)-كام تقدم  -ه يكون إه لليجل يف حني أن التعقيم يكون لليجال والنساء 

                         
م، موسـوعة 002-022، 20-88ص ) -انظي : كيف  تارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاء منـذر م 0)

سياسـة  ،055ص -، موسوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 032ص  -امليأة الطبية لسبريو فاخور  

،، تنظيم احلمل بالوسائل العلمية احلديثـة لسـبريو 488ص-ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار 

 موقت الطبيمه املسلم ع  اليابط:، 002ص -فاخور  

http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid.=122 

ومن بحو  ندوة )اإلنجـاب  -د. حسان حتحو   -منت احلمل اجلياحي )نظية إسماميةم  انظي :م 0)

سلسلة مطبوعا   -الكويت  -م 0284مايو  03هـ املوافق 0324ُعبان  00 -يف ووء اإلسمامم 

جملـة  -ة يف املجتمت اإلسمامي تنظيم األرس ،084ص -م 0220 - 0ط -منظمة الطمه اإلسمامي 

م، األحكـام الرشـعية والقانونيـة للتـدخل يف 0/625) -الـدورة اخلامسـة  -جممت الفقه اإلسمامي 

م، جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد 340، 342ص ) -عوامل الورامة والتكـامي للسـيد مأـيان 

ــد يرســ  488ص -بوُــية  ــة األعضــاء ملحم ــيأة ا455ص -، رسق ــة لســبريو ، موســوعة امل لطبي

، 026-025ص -، تنظيم احلمل بالوسائل العلمية احلديثة لسبريو فـاخور  038ص -فاخور  

 .035ص -أطفال حتت الطلمه لصرب  القباين 
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، كـام تكلـم الفقأـاء أيضـًا (1)ييم اخلصاءأمجعوا ع  حت -رمحأم اهلل  -تقدم أن الفقأاء 

عن حكم استخدام أدوية متنت احلمل بصفة دائمة، وق يعـي  الفقأـاء املتقـدمون التعقـيم 

بالصورة التي تقدم بياهنا؛ ألنه من املسائل التي اسـتجد  يف هـذا العرصـ، ومـن َمـم فقـد 

ويمكـن تووـيح الـك  تكلم عنه الباحثون والفقأاء املعاملون بام يبني حكمه الرشـعي،

 كله من خمال ما ييل :

عنـــد بصـــفة دائمـــة  : حكـــم اســـتخدام أدويـــة  نـــع اإلجنـــاب الفـــرع األول

 :نيالفقهاء املتقدم

متنت اإلنجاب بصفة دائمة عدم جوا( استخدام أدوية  -رمحأم اهلل تعاىل  -بنيى الفقأاء 

 سواء ع  اليجل أو امليأة، ومن نصوصأم يف الك :

ية ع  أنه ه جيو( لليجل أن يتسبمه يف قطت مائـه، كـام ه جيـو( للمـيأة نص املالك[ 0]

  .(2)استعامل ما يربد اليحم ويقطت احلمل من أصله

ل مـن أصـله، كـام حيـيم عـ  نص الشافعية ع  أنه : حييم اسـتعامل مـا يقطـت احلَبـ[ 0]

 .(3)قطت النسل بالكلية اليجل استعامل ما يؤد  إىل

 .(4) أنه ه جيو( استعامل ما يقطت احلمل نص احلنابلة ع [ 4]

                         
 .448: ما تقدم صانظيم 0)

ـــل للخـــييش )م 0) ـــل )4/006انظـــي : أح  ترصـــ خلي ـــل 4/355م، مواهـــمه اجللي ـــنح اجللي م، م

 م.322-0/422م، فتح العيل املالك )0/005م، الفواكه الدواين )4/460)

م ، 3/024م، فتـاوى الـيميل )8/334م، هنايـة املحتـا  )8/030م)3/086انظي : حتفة املحتـا  )م 4)

م، حاُــية البجريمــي عــ  أح 5/320م)3/005م، حاُــية اجلمــل )4/025حاُــية القليــويب )

 م.4/462اخلطيمه )

 .م0/008م، كشا  القنا  )0/000دا  )م، أح منتأى اإلرا0/484اإلنصا  ) انظي :م 3)
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يمكـن أن يفأـم منأـا أهنـم  -رمحأـم اهلل تعـاىل  -لكن هنا  نصوص لـبع  الفقأـاء 

، لكن عند التدقيق والتأمل يظأي جوا( استخدام أدوية متنت اإلنجاب بصفة دائمةيقولون ب

  أهنا ه تدل ع  الك جزمًا، وبيان هذه األقوال كام ييل :

يــا ) :ميفوعــاً   عبــد اهلل بــن مســعوديف أح حــديث  (1) اخلطــايبقــال )أم 

ق يسـتطت فعليـه بالصـوم فإنـه لـه  ومـن ،فليتـزو  الباءة معرش الشباب من استطا  منكم

 وقــال ،(4)«باألدويــة ونحوهــا (3)فيــه دليــل عــ  جــوا( التعــالغ لقطــت البــاءة» :(2)م وجــاء

                         
هو : محد بن حممد بن إبياهيم بن خطاب البستي اخلطايب ، أبو سليامن، من أهل كابل. فقيه، حمـد ، م 0)

هــم. مـن تصـانيفه :  488هــم، وتـويف سـنة ) 402لِو ، العمامة صاحمه التصـانيف. ولـد سـنة )

 )معاق السننم، )غييمه احلديثم، )أح البخار م.

م، وفيـا  األعيـان 05/04م، سـري أعـمام النـبماء )0/408نظي تيمجته يف : طبقا  الشافعية الكربى )]ا 

 -احلافظ ُم  الدين حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايام( الـذهبي  -م، العرب يف خرب من غرب 0/003)

 .م[4/30) -حتقيق : د.صماح الدين املنجد  - 0ط -الكويت  -مطبعة حكومة الكويت 

مانااساتطمعاماوك اال امعةافليتازو افإنايفا) :  النبـي باب قول -واه البخار  يف كتاب النكاح رم 0)

رقــم  -م 5/0252) -، وهــل يتــزو  مــن ه أرب لــه يف النكــاح (أرياااالل رصاااوأحصااناللفااد 

بـاب اسـتحباب النكـاح ملـن تاقـت نفسـه إليـه ووجـد مؤنـة،  -م؛ ومسلم يف كتاب النكـاح 3558)

           م.0322رقم ) -م 0/0202) -ملؤن بالصومواُتِال من عجز عن ا

 واملياد يف كمام اخلطايب هو اجلام . : النكاح، والتزو ، واجلام ،ال معةا عويام 4)

أبو الفي  عبد الـيمحن بـن عـيل بـن  -م، غييمه احلديث 0/062انظي : النأاية يف غييمه احلديث )] 

 ـييغ وتعليـق : د.عبـد  -م 0285هــ/ 0325 - 0ط -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -اجلو(  

 [م.0/82) -املعطي أمني قلعجي 

دار  - محـد بـن حممـد اخلطـايب البسـتي -م انظي : معاق السنن )مطبو  مت  ترصـ أيب داود للمنـذر م 3)

 م.4/4) - حتقيق : حممد الفقي وأمحد ُاكي -بريو   -املعيفة 
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أن ويف احلديث دليل ع  » : (2)(ا لصمعاأمتياالصيم ) :يف أح حديث (1) البِو 

 .(3)«جيد أهبة النكاح جيو( له املعاجلة لقطت الباءة باألدوية من ه

                         
ـمه بمحيـي السـنة. كـان إمامـًا يف  ،عيهو: احلسني بن مسعود بن حممـد البِـو  الشـافم 0) أبـو حممـد. لقى

، أح السنةم):  له مصنفا  منأا ،هـ 506التفسري واحلديث والفقه، (اهدًا قانعًا باليسري. تويف سنة 

 م.اجلمت بني الصحيحنيم، و )مصابيح السنة) وم، معاق التنزيل) و

الشــافعية هبــن قــايض ُــأبة م، طبقــا  5/55طبقــا  الشــافعية الكــربى ) انظــي تيمجتــه يف :] 

ـــذهمه )0/080) ـــة )3/38م، ُـــذرا  ال ـــة والنأاي ـــبماء 00/024م، البداي ـــمام الن م، ســـري أع

 م[. 04/30) يف بالوفيا م، الوا02/342)

جـاء رجـل  م بلفـظ :00/084) -  عبد اهلل بن عميو بن العـاصمسند  -م رواه أمحد يف املسند 0)

لصامعاأمتايا): فقـال رسـول اهلل  ن يل ان أختيصـ.رسول اهلل ائـذ:  فقال إىل رسول اهلل 

 .(الصيم اوالقيم 

املكتبـة التجاريـة  -عبـد الـيؤو  املنـاو   -فـي  القـديي كـام يف  -واحلديث جود إسناده العياقـي  

وقـــال تلميـــذه اهليثمـــي يف جممـــت الزوائـــد  -م 4/332) -هــــ  0456 - 0ط -مرصـــ  -الكـــربى 

، ولعله يشري إىل ابن هليعـة وحيـي بـن عبـد اهلل؛ إا إن «كمام رجاله مقا  ويف بعضأم»م : 3/054)

ميـزان ]انظي : حيي بن عبد اهلل فيأام كمامًا، وقد عد ابن عد  هذا احلديث من مناكري ابن هليعة عن 

دار  -احلافظ ُم  الدين حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايام( الـذهبي  -اهعتدال يف نقد اليجال 

ــد  -حتقيــق : عــيل حممــد معــو   -م  0225 - 0ط  -و  بــري -الكتــمه العلميــة  عــادل أمحــد عب

 م[.0/320) - املوجود

لكن للحديث متابعا  ييتقي هبا إىل احلسن أو الصحة دون (يـادة )والقيـامم، ومـن َمـم فقـد حكـم  

م رقـم 3/333عليه حمققو املسند بأنه صحيح لِريه، وكذا الشـيخ األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة)

  م.0842)

بريو ، دمشـق  - املكتمه اإلسمامي - إلمام حممد احلسني بن مسعود البِو ا - انظي : أح السنةم 4)

 .م2/6) - ُعيمه األرناؤوطحتقيق :  -م 0284هـ/0324 - 0ط -
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 (1) أن قوهلام يف املنت املؤقت ولي  الدائم، يقول احلافظ ابن حجـيوالذيايظهدا

ألنـه  صـالة؛أوينبِي أن حيمل ع  دواء يسكن الشأوة دون ما يقطعأا »: معلىقًا ع  قوهلام

وقـد ملح الشـافعية بأنـه ه يكرسـها بالكـافور  قد يقدر بعد فيندم لفوا  الـك يف حقـه،

فيلحـق بـذلك مـا يف معنـاه مـن  هنم اتفقوا ع  منت اجلمه واخلصـاء،أواحلجة فيه  ونحوه،

  .(2)«التداو  بالقطت أصماً 

تعـاطي املـيأة مـا يقطـت  (3)ويلتحق هبـذه املسـألة»:   ابن حجيقال احلافظ )بم 

وهو مشكل ع  قـوهلم بإباحـة  وقد أفتي بع  متأخي  الشافعية باملنت، بل من أصله،احل

 .(4)«العزل مطلقا

يف املنت املؤقت ه الدائم؛ فأو الذ  كـالعزل،  أن كمام احلافظ والذيايظهدا

أ  إن كان  -احلبل من امليأة إن قطت النسل كام أن املتقير عند الشافعية حتييم ما يقطت 

رمحأام اهلل  - يف توجيه كمام اخلطايب والبِو  كمامه ، وقد تقدم (5)-ئاًم منعًا دا

                         
هو أمحد بـن عـيل بـن حممـد، ُـأاب الـدين، أبـو الفضـل، الكنـاين، العسـقماين، املرصـ . مـن كبـار م 0)

هــم،  544قيه، مؤر ، انتأت إليه اليياسة يف علـم احلـديث. ولـد سـنة )الشافعية، حمد ، حافظ، ف

هـم. وهو صاحمه تصانيف عديدة، منأا : )فتح البـار م، )هتـذيمه  850وتويف يف ا  احلجة سنة )

 التأذيمهم، )تقييمه التأذيمهم، )نخبة الفكيم، )اإلصابةم، )تلخيص احلبريم.

 [.م5/052)ُذرا  الذهمه ، م0/85) بدر الطالتال، م0/46) ]انظي تيمجته يف : الضوء المامت 

يف طــيح   م. وقــال احلــافظ أبــو (رعــة أمحــد بــن عبــد الــيحيم العياقــي2/000فــتح البــار  )م 0)

فااماذكادهالايساهاوااملوقاويفاوالا»:  م يف معي  التعليق ع  مـا اكـيه اخلطـايب5/2التثييمه )

 .«يصحااستو مطيفامنااحلدي 

 قبل نفخ اليوح. إسقاط النطفةم يعني مسألة 4)

 .م2/402فتح البار  )م 3)

م، حاُية البجريمي ع  أح اخلطيـمه 3/005م، حاُية اجلمل )4/025انظي : حاُية القليويب )م 5)

 .م4/462)
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فينبِي أن يفأم كمامه هنا ع  ووئه محماً لكمامه املتشابه عـ  املحكـم، واهلل  -تعاىل 

 تعاىل أعلم.

جيـو( أب دواء مبـاح لقطـت احلـي  مـت ع  أنه ) -رمحأم اهلل  - احلنابلةنص )جـم 

 ، وقطت احلي  يؤد  إىل منت احلمل.(1) مأمن الرضر كالعزل

أن ميادهم ما يقطت احلي  ع  وجه يمكن إعادتـه، بـدليل أهنـم اكـيوا والذيايظهدا

، كـام أن املنـت املؤقـت هـو الـذ  يقـال أنـه أب دواء حلصول احلي  بعدها مسألة جوا(

جوا( أب ما كالعزل ولي  الدائم، وأيضًا فإهنم نصوا بعد هذه املسألة مباأة ع  عدم 

يقطت احلمل، فيحمل هذا ع  املنت الدائم وتلك املسألة ع  املنت املؤقـت منعـًا للتعـار  

 ، واهلل تعاىل أعلم.(2) -رمحأم اهلل  -يف كمامأم 

حكــم اســتخدام وســائل منــع اإلجنــاب بصــفة دائمــة عنــد       :الفــرع الثــاني 

 :  املعاصرينالفقهاء 

حكم استخدام وسائل منت اإلنجـاب بصـفة يف اختلف الفقأاء والباحثون املعاملون 

 ، وبيان اختمافأم كام ييل :دائمة

                         
ـــيو  )م 0) ـــي : الف ـــا  )0/080انظ ـــا  )0/484م، اإلنص ـــا  القن ـــى 0/008م، كش م، أح املنتأ

 م.0/068مطالمه أويل النأى ) م،0/000-000)

اقميفاابنانرصااهللا:اوظمهدامماس قاجاوا ه»م بعد الك مباأة : 0/008كشا  القنا  ) كناجمعا لم 0)

وقادايتوجايفااألنافييفاقطعاالوسل,الوحيت لااملوع,اكإلقمعانطفةابلاأوىلا)يعويارشباممايقطعااحل ل(ل

ذا النقـل ، وهـ«وقدا قد اأنيفاكقطعااحلايااجوا هاممماس قا االكمفورافإنارشبيفايقطعاشهوةااجلامع,

لي  كافيًا ألن ننسمه إليه القـول بجـوا( املنـت الـدائم؛ إا إن مـا اكـيه جمـيد  عن ابن نرص اهلل 

 ، واهلل تعاىل أعلم.-كام هو ظاهي  -حتليل فقأي ولي  تقيييًا لقول 
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 األقوال يف املسألة:

ــيم  القااويفااألويف: ــةحي ــاب بصــفة دائم ــت اإلنج ــائل من ــتخدام وس ــمه اس ــه اه ، وإلي

ـــاحثني املعـــاملين ـــة الب ـــا  (1)عام ـــيارا  املجـــامت واهلي  ـــاوى وق ـــه صـــدر  فت ، وب

 .(2)الفقأية

، وإليـه اهـمه بعـ  ستخدام وسـائل منـت اإلنجـاب بصـفة دائمـةا جيو( :القويفاالثمين

                         
م، تنظـيم النسـل 400-422، 425) ص -انظي مـثمًا : الفتـاوى املتعلقـة بالطـمه وأحكـام املـيد م 0)

بحو   ،006-002ص -األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ملحمد منصور  ،83-50ص -للطييقي 

الدورة اخلامسة ملجمت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي يف مووـو  )حتديـد 

م، تنظـيم النسـل 0/003) -د. إبـياهيم الـدبو  -: تنظـيم النسـل وحتديـده  ومنأـاالنسل وتنظيمـهم 

د.  -م، حتديـد النسـل وتنظيمـه 0/002) -د. حسـن عـيل الشـاايل  -ه اإلسـمامي وحتديده يف الفقـ

م، 0/042) -د. عبـد اهلل البسـام  -تنظيم النسل وحتديده  م،0/65)-حممد سعيد رمضان البوطي 

الطيـمه  -م، تنظـيم النسـل وحتديـده 0/036) -د. عـيل أمحـد السـالوس  -تنظيم النسـل وحتديـده 

م، تنظيم النسـل 0/452) -د.مصطفى كامل التار(   -لنسل وتنظيمه م، حتديد ا0/50) -سمامة 

 -حممــد عبـد الــيمحن  -م، تنظــيم النسـل وحتديـده 0/484) -رجـمه بيــو  التميمـي  -وحتديـده 

 -م، تنظـيم النسـل وحتديـده 0/342) -جتـاين صـابون حممـد  -م، تنظيم النسل وحتديده 0/325)

م،  0/60) -الرشـيف حممـد عبـد القـادر  -وحتديـده م، تنظيم النسل 0/305) -حممد عطا السيد 

 م.0/350) -موه  مصطفى العلو   -حتديد النسل وتنظيمه 

مثل : جلنة الفتوى يف األ(هـي، وجممـت البحـو  اإلسـمامية بالقاهــية، وهي ـة كبـار العلـامء باململكـة م 0)

اإلســمامي، واملجلــ   العيبيــة الســعودية، واملجمــت الفقأــي اإلســمامي املنبثــق عــن رابطــة العــاق

اإلسمامي األع  باجلزائي، وجممت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي، وجممت الفقه 

إن ُـاء اهلل  -هـذه الفتـاوى والقـيارا  يف الرتجـيح يشء ممـا تضـمنته اإلسمامي باهلند، ويأيت اكـي 

 .455-456ص –تعاىل 
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، والـذ  يظأـي أن هـذا القـول اهـمه إليـه مـن (2)، وجعله البع  قـوهً ُـااًا (1)الباحثني

اهمه قدياًم عند بداية ظأور املسألة قبل أن يكون فيأا اجتأاد مجـاعي، وبعـد أن اتضـحت 

 واهلل أعلم. اليؤية ق يعد من يقول به بعد الك ممن يعتد بقوله،

 أدلة األقوال :

اساتخدا اوسامةلامواعااإلنجامباأوال :ااستديفاأصحمباالقويفاالثاميناالقامةلونابجاوا ا

اباماييلا:ابصفةاداة ة

قـد تعـاىل ووجه الدهلة أنه إاا كـان اهلل ،    ﴾(3)﴿قوله تعاىل: [ 0]

  .(4)ملصلحة جعل بع  الناس عقيامً  فما مانت من حلكمة، جيعل بع  الناس عقيامً 

اوقدانوقشاهذااالدليلاباماييلا:ا

فيـه  حلكمة بمن جعله اهلل عقيامً  ملصلحة إحلاقاً  إن القول بجوا( جعل البع  عقيامً )أم 

وُـطط يف التخـييغ ق يسـبق إليـه  ،وهو فسـاد يف النظـي ،إحلاق لتدبري العبد بتقديي اليب

                         
، وسـيد حممـد مأـد  ُـم  الـدين:  ينقل عن كـل  مـنو ،اخلري منأم : أمحد إبياهيم، وعبد اليمحنم 0)

 حممد احلسيني هبشتي، ومها من اليافضة.

 : م، حتديـد النسـل640، 600-0/602) -الـدورة اخلامسـة  -انظي : جملة جممت الفقه اإلسمامي ] 

م ومن بحو  مؤمتي )اإلسمام وتنظيم الوالدية -حممد مأد  ُم  الدين  -ووسائله  مرشوعيته،

-06هــ املوافـق )0420م ا  القعدة 00-8) -الذ  نظمه اهحتاد العاملي لتنظيم الوالدية باليباط 

 .[084ص -م 0254 -بريو   -الدار املتحدة للنرش  -م 0250م ديسمرب 42

، 343ص -للسـيد مأـيان  ألحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامـة والتكـامياانظي : م 0)

 م.0/485) -بية املستجدة للنتشة املسائل الط

 . [52، اآلية ]سورة الشورىم 4)

 .343ص -األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان انظي :م 3)
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  .(1)أحد من علامء األمة سلفا وخلفا

إن األحكام اا  األمي الدائم إنـام تنـاط بالوصـف الظـاهي املنضـبط، واملصـلحة )بم 

هلا أحـوال متباينـة متِـايية، فـما يسـوغ أعـًا وه  -حال وجودها  -التي يتحدمون عنأا 

عقمًا أن يتقير هلا أمي مابت األمي كالتعقيم الـذ  ه يمكـن تِيـريه عنـدما تتِـري األسـباب 

، وإنام الذ  يسوغ هو أن ييتمه هلذه األحوال ما يناسبأا مـن األحكـام، و تلف األحوال

ويقير هلا الوسائل املمائمة ملا قد جيد ويطيأ من تِـري كوسـائل املنـت املؤقـت املتعـددة التـي 

 (2) فيأا ما حيقق مثل هذه املصلحة.

 (3) وجوا( العزل. ،ع  جوا( اهمتنا  عن الزوا القياس [ 0]

 ،ألنه قياس مت الفارق؛ ه يصح قياس التعقيم ع  العزلا:لدليلابأنيفوقدانوقشاهذااا

يمكـن فأو مانت مؤقت وأما العزل  ،يف التعقيم فقد دائم ومستمي للقدرة ع  اإلنجابإا 

ا .(4)العدول عنه يف أ  وقت

  .(5)التعقيم استدلوا بأنه لي  هنا  نص ديني مليح وقاطت حييم[ 4]

                         
، 343ص -األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامـة والتكـامي للسـيد مأـيان  انظي :م 0)

 .55ص -أمحد  دائمة واملؤقتة بني احلل واحليمة لعبد احلكيمموانت احلمل ال

 -345ص  -انظي : األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسـيد مأـيان م 0)

346. 

 م.0/640) -الدورة اخلامسة  -جملة جممت الفقه اإلسمامي  انظي :م 4)

، 346ص  -لتدخل يف عوامل الورامة والتكـامي للسـيد مأـيان انظي : األحكام الرشعية والقانونية لم 3)

، موانـت احلمـل الدائمـة واملؤقتـة بـني احلــل 300ص -جياحـا  الـذكورة واألنومـة ملحمـد بوُـية 

 .56ص -أمحد  واحليمة لعبد احلكيم

 م.0/600) -الدورة اخلامسة  -جملة جممت الفقه اإلسمامي  انظي :م 5)
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كثريًا من مسائل الفقه لي  منصوصًا ع  حكمأا ملاحـة اوقدانوقشاهذااالدليلابأن

ــاب والســنة، ــا  الرشــيعة  يف الكت ــدخول يف عموم ــاس أو ال ــا بالقي ــي  حكمأ بــل يع

ــفخ   ،اجتأــادا  فقأــاء املــذاهمهيف ومقاصــدها العامــة ونحــو الــك ممــا هــو معــيو    وى ل 

مـن األمـور  النصوص من اكي التعقيم ه يسـتلزم القـول بجـوا(ه، عـ  أن التعقـيم لـي 

املباحة بحكم األصل كاملعامما  والعـادا  ونحوهـا حتـى حيكـم عليأـا بـاجلوا( بحكـم 

اإلباحة األصلية، بل هي عملية جياحية تعطل وظيفة أساسية يف اإلنسان وهـي التناسـل، 

ا(1)والنسل من الرضوريا  التي جاء  الرشيعة بحفظأا. 

اساتخدا اوسامةلامواعااإلنجامباحدماةابالقمةلوناأصحمباالقويفااألويفااستديفاثمنيم ا:ا

ابصفةاداة ةاباماييلا:

ــة الــنص [ 0] ــة عــ  حتــييم اخلصــاء، وقــد تقــدم أن اخلصــاء حمــيم بدهل ــة الدال األدل

وتِيـري خلـق  ،، والتعقيم مثله قياسًا؛ ملا فيه من قطت النسل، وتعـذيمه الـنف (2)واإلمجا 

فإاا منت الك فقد اختار النقص ع   اهلل؛ ألن خلق اإلنسان قادرًا ع  اإلنجاب من النعم،

  .(3)الكامل

جيعـل و من الـزوا  وهـو حتصـيل النسـل، تنا  مت املقصود األسارين التعقيم إ[ 0]

منـه  قصـوداملومعلـوم أن الـزوا  لـي   القصد من الزوا  هو الشـأوة اجلنسـية فحسـمه،

                         
 -، رسقة األعضاء ملحمد يرس  300-302ص -واألنومة ملحمد بوُية  جياحا  الذكورة انظي :م 0)

 .460ص

 . 448ما تقدم صانظي م 0)

 -األحكـام الطبيـة املتعلقـة بالنسـاء ملحمـد منصـور ، 86-50ص -انظي : تنظـيم النسـل للطييقـي م 4)

 . 455ص -م، رسقة األعضاء ملحمد يرس 0/484) -، املسائل الطبية املستجدة للنتشة002ص
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نسل هو مقصوده الأن حتصيل  ما تشعي به نصوص القيآن والسنةاللذة فحسمه، بل  ابتِاء

 : األعظم، ومن الك

 ﴿ :قوله»:  (2) قال اليا(  ،  ﴾(1)﴿قوله عز وجل: )أم 

 ﴾
هؤهء النسوان إنام حكم : كأنه قيل  جار جميى التنبيه ع  سبمه إباحة الوطء، 

 . (3)«أنه يتولد الولد منأا الرش  بإباحة وط أن لكم ألجل أهنن حي  لكم أ  بسبمه

املقصــود ابتِــاء ، و      ﴾(4)﴿ : قولــه تعــاىل )بم

 . (5) عند أكثي املفرسين الولد

                         
 [.004، اآلية ]سورة البقيةم 0)

هو: حممد بن عمي بن احلسني التيمي البكي  القييش، اليا( ، الشافعي، فخي الـدين، أبـو عبـد اهلل. م 0)

فقيـه، أصــويل، مفرسـ، إمــام وقتـه يف العلــوم العقليــة، وقـد نــدم يف آخـي حياتــه عـ  ســلوكه الطــيق 

له مؤلفــا  كثــرية جــدًا منأــا : )التفســري هـــم. 626هـــم، وتــويف ســنة ) 533الكماميــة. ولــد ســنة )

 الكبريم، و )املحصول يف علم أصول الفقهم وغريها كثري.

 -جمال الـدين عبـد الـيمحن بـن أيب بكـي بـن حممـد السـيوطي  -طبقا  املفرسين ]انظي تيمجته يف :  

 ، طبقـا  الشـافعية005ص -حتقيق : عيل حممـد عمـي  -هـ 0426 - 0ط -القاهية  -مكتبة وهبة 

م، الـوايف 00/522م سـري أعـمام النـبماء )04/55م، البدايـة والنأايـة )0/65هبن قايض ُـأبة )

 [.3/038م، وفيا  األعيان )3/055بالوفيا  )

ــن عمــي الــيا(   -التفســري الكبــري م 4)  - 0ط -بــريو   -دار الكتــمه العلميــة  -فخــي الــدين حممــد ب

 م.6/63) -م 0222هـ/0300

 [.085]، اآلية سورة البقيةم 3)

حتقيـق :  -بـريو   -دار املعيفـة  -اإلمام حممـد احلسـني بـن مسـعود البِـو   -انظي : معاق التنزيل م 5)

م، جــامت البيــان للطــرب  0/000م، تفســري القــيآن العظــيم هبــن كثــري )0/055) - خالــد العــك

 م.0/020م، (اد املسري هبن اجلو(  )0/408م، اجلامت ألحكام القيآن للقيطبي )0/062)
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فقـد ربـط بـني ، (1)( زوجوااالودوداالولودلافإينامكمثدابك ااألما ا): قوله )جـم 

  .(2) فدل ع  أنه من مقاصده وغاياته األساسية ،الزوا  وبني كثية النسل

 تكثـريوهـذا  ـالف ملـا أمـي بـه الشـار  احلكـيم مـن  تقلـيمًا لألمـة،التعقيم  ن يفإ[ 4]

وداالولاودلا زوجاوااالاود): ام يف قولـه وأخرب أنه سيباهي بأمته يوم القيامة ك النسل،

 . (4)(3)(فإينامكمثدابك ااألم 

مت الفطية اإلنسانية املجبولة ع  حمه الذرية والشعور باألبوة  ن التعقيم يتصادمإ[ 3]

 ن فيـه رفضـاً إكـام ، ﴾(5)اااا﴿: كـام يف قولـه تعـاىل واألمومة،

 ﴿وجل هبا ع  عباده فقال تعـاىل :  التي امتن اهلل عز األوهد لقبول نعمة ملحياً   

         ﴾(6)ـــك ,ا ـــ  ال ـــمه ع وعق

                         
 .22ص  يجيه تقدم م 0)

قضـايا املـيأة يف املـؤمتيا  الدوليـة لفـؤاد العبـد ، 56ص -تنظـيم النسـل للطييقـي  :فيام تقـدم انظي م 0)

ــة املســتجدة للنتشــة  ،522-528ص -الكــييم  ــائل الطبي ــذكورة  م،0/483) -املس جياحــا  ال

 . 452ص  -رسقة األعضاء ملحمد يرس   ،305ص

 .22ص  يجيه تقدم م 4)

 -م، جملـة البحـو  اإلسـمامية 0/334أبحا  هي ة كبار العلامء باململكة العيبية السـعودية ) انظي :م 3)

تنظــيم  ،020 ،085ص -هـــم 0300، والعــدد الثمامــون )008ص -هـــم 0322العــدد اخلــام  )

 . 452ص  -رسقة األعضاء ملحمد يرس  ، 56ص -النسل للطييقي 

 [.36، اآلية ]سورة الكأفم 5)

 .[50النحل، ]سورة م 6)
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 .﴾(1)ااااا﴿بقوله يف آخي اآلية: 

د  إىل اوـطياب ن الرشيعة راعت جلـمه املصـالح ودرء املفاسـد، والتعقـيم يـؤإ[ 5]

أحوال األرسة، فإن من املعلوم أن األوهد تقوى هبم أوامل املحبة والوئام بني الـزوجني، 

فثمية التعقيم ومآله هو وعف العماقة الزوجية ، وربام أدى إىل انحماهلا مما يوجمه القول 

ي أو إاا أُـكل عـ  النـاظ»: قال ابن القيم  ،(2)بتحييمه درءًا للمفاسد املرتتبة عليه

السالك حكم يشء، هل هو ع  اإلباحة أو التحييم   فلينظي إىل مفسدته ومميته وغايته، 

فإن كان مشتممًا ع  مفسدة راجحة ظاهية فإنه يستحيل ع  الشار  األمي بـه أو إباحتـه، 

بل العلم بتحييمه مـن أعـه قطعـي، وهسـيام إاا كـان طييقـًا مفضـيًا إىل مـا يِضـمه اهلل 

  .(3)«إليه عن قيب ورسوله موصماً 

ن التعقيم فيه رضر متيقن وهو فقد القدرة ع  اإلنجاب بصفة دائمة واحليمان من إ[ 6]

ارَا)النسل، فأو داخل يف عموم الرضر املنأي عنه يف احلـديث:  َراَوالارِضَ ، خاصـة (4)(الارَضَ

حيصـل النـدم وأنه قد حيصل طماق أو مو  أو فقد للذرية دفعة واحدة أو ع  التوايل، وهنا 

                         
 -م، جملـة البحـو  اإلسـمامية 0/334انظي : أبحا  هي ة كبار العلامء باململكة العيبية السـعودية )م 0)

تنظــيم  ،020 ،085ص -هـــم 0300، والعــدد الثمامــون )008ص -هـــم 0322العــدد اخلــام  )

، 004-000ص  -األحكــام الطبيــة املتعلقــة بالنســاء ملحمــد منصــور ، 58ص -النســل للطييقــي 

  .308جياحا  الذكورة ص

قضايا امليأة يف املـؤمتيا  الدوليـة لفـؤاد  ،080ص -أحكام اهلندسة الورامية لسعد الشويي   انظي :م 0)

 .500ص -العبد الكييم 

بريو   -دار الكتاب العييب  -حممد بن أيب بكي ُم  الديـن ابن قيـم الـجو(ية  -مدار  السالكني م 4)

 م.325-0/326) -حتقيق : حممد حامد الفقي  -م 0254هـ/0424 - 0ط -

 .055م تقدم  يجيه ص3)
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هذا باإلوافة إىل أرضار ومضاعفا  التعقيم  ع  إجياء العملية واليغبة يف عودة اخلصوبة،

سواء منأا ما يكون بعد العملية مباأة : كحدو  نزيف أو التأاب، أو ما يكون بعد إجياء 

  .(1)العملية بمدة من الزمان بسبمه اوطياب عمل األجأزة التناسلية

 ،استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمـةالقول األول القايض بحيمة  الياجح هو

 وسبمه الرتجيح هو :

استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من أن [ 0]

مناٍ  ملقاصد الرشيعة اإلسمامية، ومصادم للفطي السليمة، مت ما يورمه مـن أرضار  دائمة

 .صحية

 ملخالفني مت اإلجابة عام استدلوا به.وعف أدلة ا[ 0]

أن هذا القول هو الـذ  يتفـق مـت نصـوص الرشـيعة الدالـة عـ  حتـييم اخلصـاء، [ 4]

 ة.استخدام أدوية متنت اإلنجاب بصفة دائمونصوص الفقأاء الدالة ع  حيمة 

بحيمـة اسـتخدام وسـائل منـت  وقد صدر  قـيارا  املجـامت واهلي ـا  الفقأيـةهذا، 

 فة دائمة، ومن الك :اإلنجاب بص

هـ املوافق 0450مجادى الثانية  03نة الفتوى يف األ(هي يف من جلالفتوى الصادرة [ 0]

  .(2)«وأما استعامل دواء ملنت احلمل أبدًا فأو حيام»وفيأا : م 0255مارس  02

                         
 -الـدورة اخلامسـة  -جملـة جممـت الفقـه اإلسـمامي  -تنظيم النسـل وحتديـده إلبـياهيم الـدبو  انظي :م 0)

سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمـد عـيل البـار  ،52-58ص -تنظيم النسل للطييقي ، م0/028)

ص  -رسقــة األعضــاء ملحمــد يرســ   م،0/483) -طبيــة املســتجدة للنتشــة ، املســائل ال342ص-

 .055ص -، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 452

 .م0/604) -الدورة اخلامسة  -انظي : جملة جممت الفقه اإلسمامي م 0)
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 /هـ0485يف املؤمتي الثاين املنعقد يف سنة قيار جممت البحو  اإلسمامية بالقاهـية [ 0]

إن اإلجأا  بقصد حتديد النسل أو اسـتعامل الوسـائل التـي تـؤد  إىل »م، وفيه : 0265

 . (1)«العقم هلذا الِي  أمي ه جيو( ممارسته أعًا للزوجني أو لِريمها

هـــ 0320مجـادى األوىل  6بيـان علـامء الفقـه اإلســمامي يف أندونيسـيا الصـادر يف [ 4]

  .(2)«م اليجل وامليأة يتنا  مت تعاليم اإلسمامإن تعقي» م، وفيه :0028 أبييل 02املوافق 

حميم  00وميقة )تنظيم النسلم الصادرة من املجل  اإلسمامي األع  باجلزائي يف [ 3]

ألنـه  -التعقـيم بكـل الوسـائل املؤديـة إليـه »م، وفيأا : 0280نوفمرب  5هـ املوافق 0324

 .(3) «هو ممنو  أعاً  -تعطيل هنائي لوظيفة التناسل 

دورتـه اخلامسـة يف  املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسماميقيار جممت الفقه اإلسمامي [ 5]

ــن ) ــدة م ــت يف امل ــدة يف الكوي ــادى األوىل 6-0املنعق ــق )0322م مج ـــ املواف م 05-02ه

حييم است صال القدرة ع  اإلنجاب يف اليجل أو امليأة، وهـو مـا »وفيه: م 0288ديسمرب 

 .(4)«ما ق تد  إىل الك الرضورة بمعايريها الرشعية عقيمم،)الت يعي  بـ )اإلعقامم أو

هــ املوافـق إبييــل 0322الصـادر يف رمضـان قـيار جممـت الفقـه اإلسـمامي باهلنـد [ 6]

ه جيو( لليجل است صال القدرة ع  اإلنجاب، كام ه جيو( الـك للنسـاء »: م وفيه0282

اق املوموق هبم ييون أن امليأة إاا محلت أيضًا إه يف صورة استثنائية وهي : أن األطباء احلذ

 .(5)«يِلمه ع  الظن موهتا أو تلف عضو منأا

                         
 .م0/635) -الدورة اخلامسة  -انظي : جملة جممت الفقه اإلسمامي م 0)

 .83ص -للطييقي تنظيم النسل  انظي :م 0)

 .م0/650) -الدورة اخلامسة  -جملة جممت الفقه اإلسمامي  انظي :م 4)

 م.42، قيار رقم )82ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي  انظي :م 3)

 .00-00ص -نقمًا عن فقه النوا(ل للجيزاين م 5)
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القدرة عـ  إلجياد طيق كفيلة بإعادة  اً دراسا  وأبحاموجتدر اإلُارة هنا إىل أن هنا  

وق تـنجح  لكن ما (الت هـذه الطـيق قيـد الدراسـة متى ما أراد الزوجان الك،اإلنجاب 

ونجحت هذه الطيق فإن التعقيم الذ  يمكن معاجلته هبـا الدراسا  بعد، فإاا مبتت هذه 

يأخذ حكم استخدام وسائل منـت اإلنجـاب بصـفة من جن  منت احلمل املؤقت، ويكون 

ولكن يف الوقت احلارض يقير األطباء أن ، (ه قياسًا ع  العزلاجوبيان سبق مؤقتة والذ  

ه حتمل املـيأة ويعد هنائيىًا يف الِالمه، عودة اخلصوبة مية أخيى صعمه جدًا، وأن التعقيم 

  .(1)بعده إه نادرًا جدًا ه حكم له، فيكون حكم التعقيم هو احليمة كام تقدم تقيييه

جـاب بصـفة دائمـة، أن األصل هو حتييم استخدام وسائل منت اإلنيف املسألة السابقة تقدم 

، وهــذه (2)م الرضااوراتا  اايحااملحظااوراتلكــن مــن القواعــد املقــيرة يف الرشــيعة الِــياء أن )

القاعدة تنطبق ع  بع  احلـاه  امليوـية التـي يتحـتم فيأـا منـت احلمـل : كـأن تكـون املـيأة 

كحـاه  -أو مؤكـد  يويعيوأا احلمل خلطي مـو  غـالبه ييجى الشفاء منه مييضة ميوًا 

تكون امليأة ه تلد وهدة طبيعية بل تضطي إىل إجياء وكأن  ،-والفشل الكلو   يا  القلمهأم

                         
سياسـة ، 24ص -منـذر  يـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة لوفـاءحـول هـذه الدراسـا  : كانظي م 0)

  .63ص -تنظيم النسل للطييقي ، 332ص-ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار 

م، األُـباه والنظـائي 0/405م، املنثـور للزركيشـ )0/35انظي : األُـباه والنظـائي هبـن السـبكي )م 0)

الفقأي م، املدخل 0/055، األُباه والنظائي هبـن نجيم مت غمز عيون البصائي )83للسيوطي ص

م، جملة األحكام العدلية مت أحأا لعيل حيدر 622، 522، 525فقية ) -م 0/285العام للزرقا )

 م،052، 055) ، الـوجيز للبورنـو ص020م، القواعد الفقأيـة للنـدو  ص00املادة ) -م 0/45)

ــو ) ــة للبورن ــة الكــربى 062-4/068م )60، 0/44موســوعة القواعــد الفقأي م، القواعــد الفقأي

 .345، رفت احلي  ليعقوب الباحسني ص 035ن صللسده
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عملية جياحية   كل وهدة، ومت تعدد العمليا  القيرصية تزيد نسبة انفجار الـيحم أو تقـدم 

املشيمة والتصاقأا بـاليحم، كـام يكـون هنـا  احـتامل الرضـر باملثانـة البوليـة أو األمعـاء نتيجـة 

لتصاقا  الشديدة؛ لذا فأكثي األطباء ه يسـمح للمـيأة أن تتجـاو( مـما  أو أربـت وهدا  اه

   .(1)هبذه العملية، بل ينصحون بتعقيم امليأة بعد هذا العدد من الوهدا  القيرصية

قـيارا  اهلي ـا  واملجـامت الفقأيـة باسـتثناء حـال الرضـورة مـن حتـييم  صدر وقد 

 التعقيم، ومن الك :

م 30هي ـة كبـار العلـامء باململكـة العيبيـة السـعودية يف دورهتـا الثامنـة رقـم ) قيار[ 0]

بـل قـد يتعـني منـت احلمـل يف »: م وفيـه00/3/0256هـ املوافق 04/3/0426وتاريخ 

 . (2)«الرضورة املحققة حالة مبو 

قيار املجمت الفقأي اإلسمامي املنبثق عن رابطة العاق اإلسمامي يف دورته الثالثـة [ 0]

م 05-02هــ املوافـق )0322م ربيـت اآلخـي 42-04املنعقدة بمكة املكيمة يف املـدة مـن )

بل قد يتعني منت احلمل يف حالة مبو  الرضر املحقـق عـ  أمـه إاا »م وفيه: 0282مارس 

 . (3)«خيشى ع  حياهتا منه بتقييي من يومق به من األطباء املسلمني كان

                         
امللتقـى الطبـي الفقأـي  ومن بحـو  -د. لولوة النعيم، د. سحي ملود   -انظي : التعقيم وحتديد النسل م 0)

م مجـادى األوىل 8-5)رؤية أعية لبع  القضايا يف طمه النساء والتوليدم املنعقد يف جـدة يف املـدة مـن )

والـذ  نظمتـه املديييـة العامـة للشـؤون الصـحية بمنطقـة مكـة  ،م0224و م يوليـ8-5هـ املوافق )0303

 -املكيمة ممثلة يف مستشفى الوهدة واألطفال بجدة بالتعاون مت إدارة التوعية الدينية بصحة مكـة املكيمـة 

 -، طفلك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور  054ص -موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور   ،58ص

 .452-453ص-ياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار س، 463-462ص

 -م، جملـة البحـو  اإلسـمامية 0/334انظي : أبحا  هي ة كبار العلامء باململكة العيبية السـعودية )م 0)

 .020ص  -هـم 0300، والعدد الثمامون )008ص -هـم 0322العدد اخلام  )

 .085ص -هـ 0300 -ن العدد الثمامو -جملة البحو  اإلسمامية  انظي:م 4)
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ثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي يف دورتـه اخلامسـة قيار جممت الفقه اإلسمامي املنب[ 4]

ــن ) ــدة م ــت يف امل ــدة يف الكوي ــادى األوىل 6-0املنعق ــق )0322م مج ـــ املواف م 05-02ه

حييم است صال القدرة ع  اإلنجاب يف اليجل أو امليأة، وهو مـا »م وفيه : 0288ديسمرب 

 . (1)«الرشعية بمعايريهاما ق تد  إىل الك الرضورة  )اإلعقامم أو)التعقيمم، يعي  بـ

هــ املوافـق إبييــل 0322قـيار جممـت الفقـه اإلسـمامي باهلنـد الصـادر يف رمضـان [ 3]

ه جيو( لليجل است صال القدرة ع  اإلنجاب، كام ه جيو( الـك للنسـاء »: م وفيه0282

ا محلت أيضًا إه يف صورة استثنائية وهي : أن األطباء احلذاق املوموق هبم ييون أن امليأة إا

  .(2)«يِلمه ع  الظن موهتا أو تلف عضو منأا

 : (3)يمكن أن يستدل له بعدد من األدلة منأاالسابقة يوية املوجوا( التعقيم للدواعي 

إن حفـظ الـنف  مـن الرضـوريا  اخلمـ  التـي جـاء  الرشـيعة بوجـوب املحافظـة )أم 

ال فق كة و قتلأا ع  أ  وجه كان،التأل إىلهنى عن إلقاء النف  ، واهلل سبحانه وتعاىل (4)عليأا

        ﴿ :وقــال ســبحانه،     ﴾(5)﴿: تعــاىل

﴾(6) ل خطيًا ع  حياهتا فحين ـذ ، وإاا مبت بالوسائل العلمية والطبية أن محل امليأة يشكى

 التألكة وهو حميم.  إىلنفسأا بملا فيه من إلقاء عليه  جيو( هلا اإلقدام ه

                         
 م.42، قيار رقم )82ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي  انظي:م 0)

 .00-00ص -نقمًا عن فقه النوا(ل للجيزاين م 0)

ــه الســيف م 4) ــد اإلل ــة لعب ــيا  املعدي ــام األم ــي: أحك ــذكورة، 402-408ص  -انظ ــا  ال  - جياح

 .306ص

  .86-85م انظي ما تقدم ص3) 

  [.025، اآلية ]يةالبقم سورة 5) 

 [.02، اآلية ]النساءم سورة 6) 
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إن قواعــد الرشــ  ونصوصــه جــاء  بســدى بــاب الرضــر ودفعــه وســدى الوســائل )بم 

اَر  )ففـي احلـديث :  ،املوصلة إليه َر َوه رِضَ وإحلـاق الرضـر واألاى بـالنف   ،(1)مه رَضَ

 اهلما .امليأة إاا محلت إىل هبذه حميم أعًا، خاصة وأنه قد يؤد  

وه ُـك أن م،  درعااملفمسدامقد اعىلاجلبااملصاملحإن من قواعد الرشيعة أن ))جـم 

مقـدم عـ   والذ  قـد يصـل إىل املـو بسبمه احلمل  هبذه امليأةدفت الرضر الذ  سيلحق 

  .مصلحة احلمل واإلنجاب

  مها:نيل الرضورة أطوه بد من التنبيه ع  أن من أوط استباحة املحظور من أج

 أن ه يكون للمضطي من وسيلة يدفت هبا رضورته إه ارتكاب املحيم.  األويف:

 .(2) أن تكون الرضورة متيقنة أو مظنونة الثمين:

وبناء ع  الرشط األول فإنه إن أمكـن دفـت الرضـورة امليوـية ملنـت احلمـل باسـتخدام 

 . (3)وق جيز اللجوء إىل التعقيم الوسائل املؤقتة ملنت اإلنجاب كان هو املتعني،

                         
 .055م تقدم  يجيه ص0)

حـــدودها )نظييـــة الرضـــورة الرشـــعية ، 400ص-للـــزحييل  انظـــي : نظييـــة الرضـــورة الرشـــعيةم 0)

-420ص  -م 0288هـ/0328 - 0ط -القاهية  -دار الوفاء  -مجيل حممد مبار   -م وووابطأا

 -د.حممـد سـعود املعينـي  -يف الفقـه اإلسـمامي )دراسـة مقــارنةم  النظيية العـامة للضـيورة، 420

الرضورة يف الرشيعة اإلسـمامية و القـانون ، 48ص  -م 0222هـ/ 0302 -بِداد  -جامعة بِداد 

مؤسسـة الثقافـة  -د.حممـود حممـد الزينـي  -الووعي )تطبيقاهتا، أحكامأا، آمارهام دراسة مقارنـةم 

 .26ص - اإلسكندرية -اجلامعية 

ــة بالنســاء ملحمــد منصــور  انظــي :م 4) ــة املتعلق ــدوة )اإلنجــاب يف وــوء 006ص -األحكــام الطبي ، ن

سلسلة مطبوعا  املنظمـة  -الكويت  -م 0284مايو  03هـ املوافق 0324ُعبان  00 -اإلسمامم 

 .452، 023-024ص -اإلسمامية للعلوم الطبية بالكويت 
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؛ (1)وبناء ع  الرشط الثاين فإنه ه جيو( التعقيم خشية إصابة األبناء بمي  ورامي

ألن ظأــور أعــيا  املــي  الــورامي عــ  األبنــاء لــي  عــ  ســبيل القطــت أو الظــن 

مورمة لل حامماً الياجح، بل هو جميد احتامل ه يتجاو( ربت الذرية إاا كان كما األبوين 

وما دام أن  املعتلة يف حالة األميا  املتنحية التي تعد أكثي األميا  الورامية انتشارًا،

انتقال املي  الورامي هبذه النسبة ، فبناء احلكم ع  كون الذرية ستصاب به ه يصح، 

أن يكون احتامهً واحدًا من بـني احـتامه  أكثـي منـه، فيكـون ميجوحـًا  وألنه ه يعد

؛ ألنـه يـؤد  إىل يف هـذه احلالـة ، وهـذا يوجـمه القـول بتحـييم التعقـيم وهي راجحة

، خاصـة وأن البـديل اجلـائز (2)حدو  رضر متيقن من أجـل درء رضر مشـكو  فيـه 

متوفي وهو موانت احلمل املؤقتة، وأيضًا فإن الظيو  قد تتِري بتِري الزو  أو الزوجة 

 . (3)بسبمه طماق أو وفاة مثماً 

                         
والصفا  السائدة واملتنحية وغري الـك ممـا يتعلـق باملووـو  يف  م يأيت بيان املي  الورامي واملورما 0)

 .225-825ص –إن ُاء اهلل تعاىل  -م فحص املحتوى الورامي ملصلحة اإلنجابالفصل السابت )

 .058،080انظي : اهلندسة الورامية لسعد الشويي  صم 0)

 056لشـويي  يف رسـالته صسـعد االـدكتور  بأدلتأـا ومناقشـاهتا استوفاهاأخيى أقوال  و ااملسألةا

 أُري إليأا هنا باختصار :

 حييم التعقيم خشية إصابة األبناء بمي  ورامي.  القويفااألويف:ا

 جيو( إاا تعذر إيقا  اإلنجاب بصفة مؤقتة. القويفاالثمين:اااااا

ثـل : جيو( الك برشط أن يكون املي  الورامي خطريًا، وقد أفتى بـه بعـ  العلـامء م القويفاالثمل :ااااااا

 ، وهو رأ  مجت من الباحثني. الشيخ حممود ُلتو  ، والشيخ جاد احلق عيل جاد احلق

ــه اإلســمامي   ــة جممــت الفق ــدورة اخلامســة  -]وانظــي أيضــًا : جمل م، األحكــام 645، 0/605) -ال

 [.345-343ص -الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان 

 .345ص -الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان ام األحكانظي : م 4)
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ــاء عــ  الرشــط  ــأميا  أو وبن ــني ب ــاين أيضــًا ه جيــو( التعقــيم خشــية إصــابة اجلن الث

بتشوها  خلقية بسبمه إصـابة أمـه بمـي  مـن األمـيا  املعديـة؛ والـك ألن حصـول 

أو بحصـول تشـوها   ،رضر ع  اجلنني بسبمه املي  املعد  سواًء كان بإصابته باملي 

إليـد( مـثمًا نسـبة احلمـل ولي  مقطوعًا بـه، ففـي مـي  ا جميد اهحتاملله أمي مبني ع  

  .(1)وأمه مصابة به سلياًم من اإليد( وجد من ولد، وقد %32املصاب باملي 

خاصـة وأن البـديل اجلـائز متـوفي وهـو موانـت  وعليه فما جيـو( التعقـيم واحلالـة هـذه،

احلمل املؤقتة، كام أن الك املي  املعد  الذ  ق يوجد لـه عـما  قـد يوجـد لـه عـما  يف 

ما أنزل اهلل داًء إه أنزل له ) :ويف احلديثأو يمكن السيطية عليه و فيف آماره، املستقبل، 

ويـدخل يف »: وُـواهدهبعـد اكـي هـذا احلـديث  ، قال احلافظ ابن حجي (2)مُفاًء 

عـن ز باء بأن ه دواء له وأقيوا بـالعجالداء القاتل الذ  اعرت  حذاق األط عمومأا أيضاً 

إىل  (3)مجألـه مـن جألـه ) :بقولـه  بـن مسـعوداحـديث ولعـل اإلُـارة يف  مداواته،

                         
 .402ص - انظي : أحكام األميا  املعدية يف الفقه عبداإلله السيفم 0)

 .026م تقدم  يجيه ص0)

ووقت يف رواية أيب عبد اليمحن السلمي عن »اكيه احلافظ قبل الك بقوله :  م حديث ابن مسعود 4)

أخيجه النسائي  م،وجأله من جأله علمه من علمه،)و(اد يف آخيه  سعود نحو حديث الباب،بن ما

 .«بن حبان واحلاكماوصححه  ه،بن ماجاو

-لي  يف السنن الصِيى )املجتبـىم للنسـائي بـل يف الكـربى يف كتـاب األأبـة املحظـورة  لكنااحلدي  

قاأيباع داالدمحناالسل ياوليسافييفاهاذهالكنامناري اطديم 6863رقم ) -م 3/023) -باب : لبن البقي

رقـم  -م 0/0048) -باب ما أنـزل اهلل داء إه أنـزل لـه ُـفاء -، وهو يف ابن ماجه يف كتاب الطمه الزيمدة

 للنسائي وابن ماجه فيه نظي. ، وعليه فعزو احلافظ مناري االزيمدةم 4348)

 املسـند يف مسـند عبـد اهلل بـن مسـعود احلديث هبذه الزيادة ومن نف  الطييـق رواه اإلمـام أمحـد يفو 

م، 3443، 4065، 4046، 4558رقـــــم ) -م 454، 420، 5/050م)6/52) -وتتمتـــــه  

م، واحلــاكم يف املســتدر  يف 6260رقــم ) -م 04/305) -وصــححه ابــن حبــان يف كتــاب الطــمه 

 م.8025، 5303رقم ) -م 330، 3/008) -كتاب الطمه 
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  .(1)«الك

ن ع  الطبيمه أن يعترب كـل حالـة عـ  حـدة، وأن ييبـأ بنفسـه عـن أن أقول : إوأخريًا 

عن إجـياء التعقـيم   كـل  ىيكون جمندًا   محلة عامة عاملية أو إقليمية للتعقيم، وأن يتنح

را  حتي لو قبل امليي  حتمل املسؤولية ودفـت حالة هيقتنت هو فيأا بأنه أصوب اهختيا

األتعاب، وأن يتـذكي أن الظـيو  قـد تتِـري بتِـري الـزو  أو وفـاة األوهد، وأن يـذكي أن 

للتعقيم بدائل عديدة من موانت احلمل الكثرية التى هحتمل صـفة الديمومـة وهتسـتدعي 

  .(2)إجياء جياحياً 

بعد توويح احلكم الرشعي ملنت احلمل املؤقت والدائم ينبِي التفيقـة بـني مفأـوم 

وبني مفأـوم منـت احلمـل كحيكـة أو  ،منت احلمل كسلو  ُخيص لفيد أو أرسة معينة

  بالدعوة إىل حتديد وهو ما عي القانوين،سلو  اجتامعي قد ييقى إىل مستوى اإللزام 

 .(3) النسل

                         
 م.02/045م فتح البار  )0)

قبـل لألطبـاء  -حسـان حتحـو  وهـو الـدكتور  -أحـد أطبـاء النسـاء والـوهدة توصـيا   منهذهام 0)

وـمن بحـو  نـدوة  -منت احلمل اجلياحي )نظية إسـماميةم والك يف بحثه : اإلقدام ع  التعقيم، 

سلسلة  -الكويت  -م 0284مايو  03هـ املوافق 0324ُعبان  00 -)اإلنجاب يف ووء اإلسمامم 

 .086-085ص  -م 0220 - 0ط -الطمه اإلسمامي مطبوعا  منظمة 

، 335ص -انظي : األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامـة والتكـامي للسـيد مأـيان م 4)

 .088-085ص -تنظيم النسل للطييقي 
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يات اضا وهماوضاعاحادااسيمسةا ت ومهامااحلكوماة,»ويمكن تعييف حتديد النسل بأنه : 

موعاالومسامنااإلنجمبالالابإذنااحلكوماة,اأوابتحديادامنالاليفاايوتهياللييفانسلااألوالد,

 .(1) «هبدفا قليلاالوسلاحداأعىلالعددااألطفميفا اكلاأةة,

اسـتخدام وسـائل منـت اإلنجـاب بصـفة دائمـة اسـتجابة ألمـي ويمكن توويح حكـم 

 من خمال الفيو  الثمامة اآلتية : الدولة يف حتديد النسل

 : نبذة تارخيية عن الدعوة إىل حتديد النسل:الفرع األول

قبل الـدخول يف بيـان حيسن بنا أن نذكي نبذًة يسرية عن تاريخ الدعوة إىل حتديد النسل 

 لك كام ييل :حكم هذا التحديد، وا

اقتصـاد  وتنظيمـي هـو الياهـمه واهقتصـاد   النسـل كمبـدأ أول من دعا إىل حتديد[ 0]

السـكان التـي اكيهـا يف مقالـة لـه  س روبي م الذ  اُتأي بنظييتـه يف نمـوواإلنجليز  )مالت

م، يف املسـتقبلم بعنوان )تزايد السـكان وأمـيه يف تقـدم املجتمـت 0528هـ/ 0000نرشها عام 

م بيـنام 63، 40، 06، 8، 3، 0، 0) أا أن السكان يتزايدون ع  هي ة متواليـة هندسـيةو(عم في

إاا اسـتمي النسـل وأنـه  م،5 ،6، 5، 3، 4، 0، 0) ه تزيد املوارد إه ع  هي ة متواليـة عدديـة

                         
 النسل بعدد من التعييفا  منأا : عّدفاحتديدم 0)

وين أو من الدولة لِاية ميادة بوسائل يظن أهنـا متنـت ووت حد ينتأي إليه نسل األوهد بتقديي من األب. 0

 احلمل.

 وقف النسل اإلنساين عن النمو والزيادة بقوة القانون أو بالتأمري اإلعمامي.. 0

 ،أو منعأم من الـك إه بـإان احلكومـة يتم ومنأا منت الناس من اإلنجاب، سياسة تتبناها احلكومة،. 4

 د  تقليل النسل.أو حتديد حد أع  لعدد األطفال هب

قضـية حتديـد  م،0/008) -الـدورة اخلامسـة  -جملة جممت الفقه اإلسمامي  -تنظيم النسل للبسام ]انظي:  

وـمن بحـو   -د.حممـد القـي  بـن عيـد  -مسـألة حتديـد النسـل ، 54ص -النسل ألم كلثوم اخلطيـمه 

 م[.0/403) -ميالدورة اخلامسة ملجمت الفقه اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسما
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وعندها ه تعود وسائل  ،بصورته الفطيية فسيأيت يوم تضيق األر  بمن عليأا من البرش

فإن البرشية هبد أن تواجـه جماعـا  ومن َمم  ،تكفي لسد حاجا  البرشالي(ق ومصادره 

  .(1)ميوعة إاا استمي لدهيا هذا اهجتاه يف التكامي

                         
جملـة جممـت الفقـه  -تنظـيم النسـل للبسـام  ،م082-088 ،02) ص -انظي : نظيم النسل للطييقـي م 0)

د/كـامل  -م، السكان والتنمية من منظور إسمامي 002-0/008) -الدورة اخلامسة  -اإلسمامي 

 -الثـة عرشـة السـنة الث -جامعـة الكويـت  -جملة الرشيعة والدراسا  اإلسـمامية -توفيق احلطاب 

 . 002ص  -م[  0228ديسمرب  -هـ  0302]ُعبان  46العدد 

 ،مبت بطمان هـذه النظييـة ومـا دعـا إليـه أصـحاهبا وتعاقمه جتارب األمم والدول معامدوراالزمنو 

دوهلـا نظييتـه، ومـت الـك ق تصـمه  م)مـالتوس اكـيفقد تضاعف سكان أوربا عـدة مـيا  منـذ أن 

حتى إن  ،بل ع  العك  من الك (اد اإلنتا  (يادة رهيبةم، )مالتوساملجاعا  التي كان ينذر هبا ب

حتـى ه يـنخف   ؛بحيق الفائ  من الطعام أو رميه يف البحيقامت دول أوربا والوهيا  املتحدة 

 .السعي يف السوق العاملي

، مم0552 -هــ0064هذه أمييكا التي بلغ عدد سـكاهنا مليـون نسـمة يف عـام )وع  سبيل املثال :  

وق يمـ  قـين  ،مليـون نسـمة06إا بلـغ العـدد  ،وعرشين مية اً وبعد قين واحد تضاعف العدد ست

، وق مـن البرشـ اً مليونـ066إه وسـكاهنا قـد (ادوا عـ   -مم 0252-هــ 0462أ  يف عام ) -آخي 

 تزدد هبذه الزيادة وعفًا بل ا(داد  قوة.

-520ص -ؤمتيا  الدوليـة لفـؤاد العبـد الكـييم قضـايا املـيأة يف املـ]انظي املزيـد مـن األمثلـة يف :  

524.] 

س واعتربوهــا مــن وإىل أن هنــا  فييقــًا آخــي مــن اهقتصــاديني رفضــوا نظييــة مــالت وجتاادرااإلشاامرة 

يـة (يـادة سـكانية ســو  أاألخطـاء الكـربى يف التـاريخ، ورأوا أن تنـاقص السـكان أ حمـ ، وأن 

 ية املنتجة.تكون اا  فائدة اقتصادية بتوفي السواعد القو

-000ص -: السـكان والتنميـة مـن منظـور إسـمامي لكـامل احلطـاب  ]انظي مناقشـة اهجتـاهني يف 

030]. 
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كانت دول أوربا والوهيـا  املتحـدة تعتـرب وسـائل منـت احلمـل أو الكتابـة عنأـا [ 0]

الكـونجيس جييمة أخماقية كربى، ومساوية لنرش اليايلة، ويف الوهيا  املتحدة أصـدر 

م يعتـرب فيـه نرشـ أ  يشء عـن وسـائل منـت احلمـل جييمـة 0884هــ/ 0420قيارًا عـام 

تستحق السجن، وأصدر الربملان الربيطاين قيارًا يمنت بيت وسائل منت احلمـل أو اهعـمان 

وهجـي  بيتأـا  انخيطت امليأة يف ميـدان العمـل،و عنأا، وعندما قامت الثورة الصناعية،

  .(1)اجة واوحة هستخدام وسائل منت احلملظأي  احل يف الييف،

مم هز  0208-0203هـ/ 0446-0440عندما قامت احليب العاملية األوىل )[ 4]

ما بقي من القيم األخماقية القديمة عند امليأة الِيبيـة، ودفعـت بممايـني النسـاء المائـي ق 

  الظـيو  العمـل، وأدمـن أجـل قد انخيطن يف سلك العامما  إىل تـي  بيـوهتن  يكنى 

اجلديدة إىل تقبل تدرجيي لفكية حتديد النسل واستخدام وسائل منـت احلمـل، وقـد سـمح 

بعـد الـك سـمح استخدام وسائل منت احلمـل بسـبمه وجـود دواٍ  طبيـة، مـم بأول األمي 

  .(2)بدون وجود أ  دواٍ  ع  اإلطماقباهستخدام 

خدام تعقـيم اليجـال يف الصـني مت قيام الثورة الداعية إىل حتديد النسل انترش است[ 3]

مم كان قد تم تعقيم ما يزيد عن مائة مليـون 0282-هـ 0322مم يف اهلند، وبحلول عام )

 04و  ،مليونـًا يف اهلنـد 03مليونًا يف الصني، و 32منأم  :ُخص يف كافة أرجاء املعمورة 

يف أمييكــا  ونمليــ 3.5ممايــني يف أوربــا، و  2مليونــًا يف الوهيــا  املتحــدة األمييكيــة، و 

يى قرسًا، مم تطور احلال حتى أصبح هلـذه العمليـة قـوانني  الماتينية، وكانت العمليا  جت 

                         
 -، نظــيم النســل للطييقــي 33-30ص-انظــي : سياســة ووســائل حتديــد النســل ملحمــد عــيل البــار م 0)

احلمل خلالـد  موانت، 522 ص -قضايا امليأة يف املؤمتيا  الدولية لفؤاد العبد الكييم ، 04-00ص

 .04ص -الِفيص 

 .50-33ص-سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار  انظي :م 0)
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تعمل هبا الدول الِيبية التي جتيز هذه العملية، وأوطًا ه تنفذ إه هبا، سواء لليجـال أو 

بـل تقـوم الدولـة يف كثـري مـن  غري موجودة عند بعـ  الـدول، اإلجياءا النساء، وهذه 

  .(1)األحيان بتعقيم اليجال والنساء قرساً 

بدأ  الدعوة لفكية حتديد النسل واستخدام وسائل منت احلمل تأخذ بعدًا عامليـًا [ 5]

 بطيحأا يف الندوا  واملؤمتيا  العاملية التي تعنى بامليأة واألرسة مثل:

ــم املتحــدة للمــيأة )أم  ــد األم ــؤمتي العــاملي لعق ــة وا: امل ــد لســلماملســاواة والتنمي يف ، املنعق

 هـ.0322رمضان 05-0املوافق  ،م0282يوليو 42-03يف املدة من  الدنامر ،بكوبنأاجن 

 03-6، يف املدة من املكسيكبيف مكسيكو ، املنعقد املؤمتي الدويل املعني بالسكان)بم 

 هـ.0323او القعدة  06-8املوافق  ،م0283 أغسط 

املسـاواة : جزا  عقد األمم املتحـدة للمـيأةاملؤمتي العاملي هستعيا  وتقييم من)جـم 

املوافـق  ،م0285 يوليـو 06-05يف املـدة مـن  كينيـا،بيف نريويب ، املنعقد والتنمية والسلم

 هـ.0325او القعدة  8 –ُوال  02

 05-3، يف املـدة مـن الصـنيبيف بكـني ، املنعقـد املؤمتي العاملي اليابت املعنـي بـامليأة)دم 

 هـ.0306ربيت الثاين  02-8ق املواف ،م0225 سبتمرب

تـؤمي بصـورة وـارة  -خاصة يف البلدان الناميـة -هذه املؤمتيا  تعترب (يادة السكان و

ع  صحة األفياد واألرس، وتشكل عائقًا خطريًا أمام التقـدم اهجتامعـي واهقتصـاد  يف 

  .(2)كثري من البلدان

                         
، جياحا  الذكورة واألنومة ملحمـد 025ص -لطبيمه أدبه وفقأه ملحمد عيل البار وصاحبها انظي :م 0)

نـت احلمـل ، موا328ص -، قضايا امليأة يف املؤمتيا  الدولية لفؤاد العبد الكييم 424ص  -بوُية 

 .085-083ص -خلالد الِفيص 

 -انظي هذه املؤمتيا  وقياراهتا تفصيمًا يف : قضايا املـيأة يف املـؤمتيا  الدوليـة لفـؤاد العبـد الكـييم م 0)

 .م0042، 354-335)ص
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 :حتديد النسل : حكم الفرع الثاني

ء العلامء الذين تعيوـوا ملووـو  منـت احلمـل نجـد أن إمجـاعأم من خمال استقياء آرا

احلمل كسلو   ، حتى العلامء الذين أجا(وا منت(1)يكاد ينعقد ع  عدم جوا( حتديد النسل

                         
أحــدًا خــالف يف هــذا ســوى الشــيخ : عبــد اهلل القلقــييل املفتــي العــام األســبق يف اململكــة  والاأعادفم 0)

م والتـي أجـا(  06/00/0263هــ املوافـق 00/5/0483اُمية يف فتـواه الصـادرة يف األردنية اهل

انظي : جملة ]فيأا حتديد النسل قياسًا ع  العزل ورأى أن احلكومة لو ألزمت به كان العمل به ه(مًا. 

 . [م644-0/642) -الدورة اخلامسة  -جممت الفقه اإلسمامي 

تور السيد حممود مأيان يف كتابه األحكـام الرشـعية والقانونيـة ولعل من املناسمه أن أنقل كمام الدك  

ففيـه رد كـاٍ  عـ  مـا اهـمه إليـه الشـيخ : - 350-352ص -للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي 

لنا وظي االوسلابقمنوناأواقداراأواحدكةااجتامعيةاشامملةاالاي كاناأنا»عبد اهلل القلقييل، حيث قال: 

لتاايا ضاا وتهماالرشاايعةافااياماجاامعا االعاازيفلاألناالعاازيفارلصااةامومطااةايقاامسابإبمحااةاموااعااحل االاا

بترصفمتااألفداد,اوالدلصاالا ع  لالذامنااملقدرارشعماأناامل امحابملشاخصاأوابامجلزعايكاونالماما

مطلوبم ابملكلاأواممووعم ابملكال,اوذلاكاعاىلاحساباموافقتايفالل  امدياالكلياةااملقادرةا االرشايعةاأوا

مدمام الل  امدياالرشاعيةاالثمبتاةاكامنام محام ابامجلزعامطلوبام ابملكال,اولناكامنامومقضتهم,افاإناكامنال

لنا»:  ، ويف الك يقـول اإلمـام الشـاطبي «مومقضمادذهاامل مدياكمنام محم ابمجلزعاحداممابملكل

,اوالثاميناأالايكاونا أحادمهماأنايكاونالمدماماألصالارضورياأواحامجياأوا ك اييلاامل محارضبامن:

قدايداعيامناجهةامماهوالمد اليفافيكاونامطلوباماوحم وبامافعلايفاوذلاكاكاملت تعابااماكذلكا,افمألويفا

أحلااهللا عمىلامنااملأكلاواملرشباونحومهما,افإنيفام محا انفسيف,اولبمحتيفابمجلزعا,اوهوالمد األصالا

رضورياوهوالقممةااحليمةا,افهواماأمورابايفاماناهاذهااجلهاة,اومعتارباوحم اوباماناحيا اهاذااالكايلا

,افمألمدابيفاراجعالىلاحقيقتيفاالكليةاالالىلااعت مرهااجلزةي...اوالثمينالماماأنايكاونالمدماماملاماااملطلوب

يوقااأصالامنااألصويفاالثالثةااملعتربةاأواالايكونالمدمم اليشعا,اكملطالقافإنيفا دكاللحاليفاالاذيا

 =  رشةاواشت مكواإلقممةامطلقااأللفةاواملعم-وهوارضوريا-هوالمد الكيلالقممةاالوسلا االوجودا
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، وقد صدر  بذلك قـيارا  املجـامت (1)ُخيص رفضوا فكية اإللزام به أو اإلجبار عليه

 واهلي ا  الفقأية، ومن الك:

                                                          
,افإذااكمناالطاالقاهباذااالوظاداا-وهوارضورياأواحمجياأوامك لاألحدهماا-العشمةدابفااخللقاا=

لدمم الذلكااملطلاوباونقضام اعليايفاكامنام غضاما,او ايكانافعلايفاأوىلامانا دكايفالالالعامرضاأقاوىا

ااالزمامنام امحاكملشقمقاوعد القممةاحدودااهلل,اوهوامناحي اكمناجزةيم ا اهاذااالشاخصاو اهاذ

 م[. 002-0/008]املوافقا  ) «.وحاليف

وبالنظي إيل منت احلمل يف ووء هذه القاعدة نجد أنه خادم ملا يناق  مبدأ أعيًا مقيرًا ومابتـًا وهـو  

النسل ، وهو رضور  ، بل أحد الرضـورا  اخلمـ  املجمـت عـ  وجـوب حفظأـا،  املحافظة ع 

، وحيـث مبـت الـك فـإن منـت احلمـل يبـاح كيخصـة تنـاط ومن مم فإنه يباح للجـزء ويمنـت بالكـل

باألفياد، ولي  يف الرش  دليل جيعل هذه اليخصة مجاعية فضمًا عـن إجياهبـا عـ  أمـة مـن األمـم أو 

إقلــيم مــن األقــاليم، وأمــا حــق اإلمــام تعمــيم حكــم اإلباحــة أو احلظــي فضــابطه القاعــدة الفقأيــة: 

 «.م)ترص  اإلمام ع  اليعية منوط باملصلحة

-0/465) -الـدورة اخلامسـة  -جملـة جممـت الفقـه اإلسـمامي  -للتـار(  تنظـيم النسـل ]وانظي :  

 .م[0/684، مت املناقشا  )م466

 الفتاوى يف حتييم حتديد النسل فتوى ُيخ األ(هـي األسـبق الشـيخ حممـود ُـلتو   مناأقد م 0)

باســتثناء فتــوى  -النســق  م، مــم تتابعــت الفتــاوى يف هــذا الشــأن عــ  نفــ 0252هـــ/0458عــام 

حتـى إن مجيـت املـؤمتيا  التـي عقـد  خصيصـًا لبحـث  ،-الشيخ: عبداهلل القلقييل املشار إليأا آنفًا 

رأ  اإلسمام يف حتديد النسل بالتعاون مت امليكز الدويل اإلسـمامي للدراسـا  والبحـو  السـكنية 

 ق  ي  عن القول بالتحييم مثل :  بجامعة األ(هي

 م.0250/هـ0420سنة يف  املِيب،باملنعقد يف اليباط  )اإلسمام وتنظيم الوالديةم،مؤمتي . 0

 م.0252/هـ0422سنة ، يف جامبياباملنعقد يف بانجوال  مؤمتي )اإلسمام وتنظيم األرسةم،. 0

 =                م.0280/هـ0320سنة ، يف السنِالباملنعقد يف داكار  مؤمتي )اإلسمام وتنظيم األرسةم،. 4
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 -هـ 0485سنة يف املؤمتي الثاين املنعقد يف حو  اإلسمامية بالقاهـية قيار جممت الب[ 0]

ه يصلح أعا ووت قوانني جترب الناس ع  حتديد النسل بأ  وجه مـن »: م، وفيه0265

 . (1)«الوجوه

م 30هي ـة كبـار العلـامء باململكـة العيبيـة السـعودية يف دورهتـا الثامنـة رقـم ) قيار[ 0]

ـ امل04/3/0426وتاريخ  نظيًا إىل أن الرشيعة اإلسمامية » م وفيه:00/3/0256وافق ه

اهلل هبـا عـ   تيغمه يف انتشار النسل وتكثريه وتعترب النسل نعمـة كـربى ومنـة عظيمـة مـنى 

ونظيا اىل أن  ..فقد تضافي  بذلك النصوص الرشعية من كتاب اهلل وسنة رسوله. عباده،

اإلنسـانية التـي فطـي اهلل اخللـق عليأـا  للفطـية القول بتحديد النسل أومنت احلمل مصـادم

إىل أن دعـاة القـول بتحديـد  وللرشيعة اإلسمامية التي ارتضاها اليب تعاىل لعباده، ونظـياً 

النسل أو منت احلمل ف ة هتد  بدعوهتا إىل الكيد للمسـلمني بصـفة عامـة ولألمـة العيبيـة 

                                                          
ســـنة  يف إندونيســـيا،باملنعقـــد يف جاكيتـــا ولوكســـوماو   مـــؤمتي )اإلســـمام والسياســـة الســـكانيةم،. 3

 م.0222ـ/ه0302

ســــنة ، يف الصــــومالب املنعقــــد يف مقديشــــو مـــؤمتي )نظــــية اإلســــمام وتباعــــد فــــرتا  احلمــــلم،. 5

 م.0222/هـ0302

يف  املنعقد يف القـاهية، اإلسماميم، مؤمتي )الضوابط واألخماقيا  يف بحو  التكامي البرش  يف العاق. 6

 م.0220/هـ0300سنة 

هـ 0304سنة ، يف املنعقد يف القاهية مؤمتي )علامء املسلمني والدراسا  السكانية يف العاق اإلسماميم،. 5

 م.0220املوافق 

م، سياسة ووسـائل حتديـد 640، 0/605) -الدورة اخلامسة  -انظي : جملة جممت الفقه اإلسمامي ] 

، األحكام الرشعية والقانونية للتـدخل يف عوامـل الورامـة 352-332ص-سل ملحمد عيل البار الن

 .[23-20، وانظي ما تقدم ص 335-336ص -والتكامي للسيد مأيان 

 .م0/633) -الدورة اخلامسة  -انظي : جملة جممت الفقه اإلسمامي م 0)
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وأهلأـا، وحيـث إن يف  املسلمة بصفة خاصة حتى تكون هلـم القـدرة عـ  اسـتعامر الـبماد

األخذ بذلك رضبًا من أعامل اجلاهلية وسوء ظن بـاهلل تعـاىل وإوـعافًا للكيـان اإلسـمامي 

املتكون من كثية اللبنا  البرشـية وتيابطأـا، لـذلك كلـه فـإن املجلـ  يقـير بأنـه ه جيـو( 

 . (1)«حتديد النسل مطلقاً 

عاق اإلسمامي يف دورته الثالثـة قيار املجمت الفقأي اإلسمامي املنبثق عن رابطة ال[ 4]

م 05-02املوافـق )هــ 0322م ربيـت اآلخـي 42-04املنعقدة بمكة املكيمة يف املـدة مـن )

أما الدعوة إىل حتديد النسل أو منـت احلمـل بصـفة عامـة فـما جتـو( »: م وفيه0282مارس 

 كاكيهـا، وأُـد مـن الـك يف اإلمـم واملنـت إلـزام الشـعوب بـذل أعا لألسباب املتقـدم

وفيوه عليأـا يف الوقـت الـذ  تنفـق فيـه األمـوال الضـخمة عـ  سـباق التسـلح العـاملي 

 . (2)«للسيطية والتدمري بده ًمن إنفاقه يف التنمية اهقتصادية والتعمري وحاجا  الشعوب

قيار جممت الفقـه اإلسـمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي يف دورتـه اخلامسـة [ 3]

م ديسـمرب 05-02هــ املوافـق )0322م مجـادى األوىل 6-0يت يف املدة مـن )املنعقدة يف الكو

 (3)«ه جيو( إصدار قانون عام حيد من حيية الزوجني يف اإلنجاب»م وفيه : 0288

إبييــل هــ املوافـق 0322قـيار جممـت الفقـه اإلسـمامي باهلنـد الصـادر يف رمضـان [ 5]

ه هــو وــد مبــادا اإلســمام كــل عمــل هيــد  بــه قطــت النســل أو حتديــد»: م وفيــه0282

  .(4) «األساسية وغري جائز

                         
 -م، جملـة البحـو  اإلسـمامية 0/334عودية )انظي : أبحا  هي ة كبار العلامء باململكة العيبيـة السـم0)

 .020ص  -هـم 0300، والعدد الثمامون )008ص -هـم 0322العدد اخلام  )

 .085ص -هـ 0300 -العدد الثمامون  -جملة البحو  اإلسمامية  انظي :م 0)

 م.42، قيار رقم )82ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي  انظي :م 4)

 .00-00ص -لنوا(ل للجيزاين نقمًا عن فقه ام 3)
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هلـا التـام ملـا درا  اإللفكية حتديد النسل هو اجلامعي اليف   ذاولعل الذ  دعى إىل ه

عمائق خار  النطاق الفقأي ملسألة منت احلمـل، وأن للقضـية بعـدًا سياسـيًا مطيوحـًا من 

تستحوا ع  اهتامم صنا  السياسة  ع  املستوى العاملي أصبحت به يف طليعة القضايا التي

واملخططني يف العاق، ولعل ما أم  هذا املفأوم هو توجيه الدعوة لتحديد النسل إىل إقليم 

دون إقليم، وُعمه دون ُـعمه، وأمـة دون أمـة، لتحويـل بعـ  األغلبيـا  إىل أقليـا  

  .(1)والعك ، ودهئل الك ناطقة يف الرشق األوسط

                         
 .335ص -انظي : األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكامي للسيد مأيان م 0)

قضـايا املـيأة يف املـؤمتيا  يف رسالته الدكتوراه ) فؤاد بن عبد الكييم العبد الكييمالدكتور  وقداذكد 

أمثلـة عديـدة عـ  حـيص الِـيب عـ   525-524ص -م الدولية دراسة نقدية يف وـوء اإلسـمام

التـي تصـل إىل و - املعونـا  املاليـة لـدول اإلسـمامية والعيبيـة(يادة عدد سكانه، يف حني أنه يقدم ل

وتسـاءل عـن  ،من أجل تنفيذ بيامغ حتديـد النسـل ؛والفنية ،واملادية ،والطبية ،-بمايني الدوهرا  

 خمال ترصحيا  القوم املبينة لِيوأم، ومنأا : سبمه هذه اه(دواجية وهذا احليص، مم أجاب من

إن »:  هـــ04/5/0482املوافــق  ،م00/0/0260تقــول جملــة )التــايمم األمييكيــة يف عــددها الصــادر يف . 0

 -إىل حـد كبـري  -إنام هـو نتيجـة  ،وكل ما تبذل من النصائح واملواعظ عن مشكلة السكان ،هذيان أمييكا

وأمييكـا  ،وأفييقيا ،السياسية املتوقعة، ع  أساس تِري األحوال يف آسيا لشعورها بتلك النتائغ واملؤميا 

 «.بحيث يصبحون أغلبية يف العاق ،وخاصة ع  أساس (يادة السكان يف هذه املناطق ،الماتينية

إن الـدعوة إىل حتديــد النسـل يف مرصــ وسـوريا  ــدم التوســت » : جـاء يف إحــدى النرشـا  األمييكيــة. 0

ويف الوقت الذ  تبد  فيه األمم املتحدة قلقأا من (يـادة السـكان يف الـدول  ،رسائيلالصأيوين يف إ

ألهنـا  ؛فإهنا تدق أجياس اخلطي منادية با اا إجـياءا  لزيـادة السـكان يف الـدول الصـناعية ،النامية

  «.تواجه خطي اهنقيا 

ه يلبثـون إه قلـيمًا حتـى إن أهـل الرشـق سـو  »:  مميـك كـارل. يقول أحد املفكيين الِيبيني وهو )4

ألنـه  ؛مم ه يِتفيونه ألهل الِيب ،-أ  الدعوة إىل حتديد النسل  -يطلعوا ع  حقيقة هذا الدجل 

، إىل مزيد مـن -وه سيام األمم السوداء  -هيد  إىل دفت األمم غري املتقدمة  استعامر من نو  جديد،

 .«بسيادهتا حتى تتمكن األمم البيضاء من اهحتفاظ ؛الذل واخلسف
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 رشيعة اإلسمامية لتحديد النسل ما ييل :من األدلة ع  حتييم ال

حيمــة وكــذا أدلــة  أمهيــة النســل يف الرشــيعة اإلســمامية،مجيــت األدلــة الدالــة عــ  [ 0]

وقد تقـدم  -هي أدلة ع  حتييم حتديد النسل  استخدام وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة

 .- (1)بياهنا تفصيماً 

جيمه ُـكيها واملحافظـة  من اهلل عز وجل هي نعمةو ،النسل ميوة ينبِي استثامرهاإن [ 0]

    ﴿: يـذكي قومـه هبـذه النعمـة  نبـي اهلل ُـعيمهكـام قـال  عليأا،

﴾(2)،  بــه عــامرة الكــون وحتقيــق معنــى اخلمافــة يف ، وعــزة ومنعــة النســلففــي كثــية

   .(3)اصد فيكون حميماً ، ويف حتديده كفي بالنعمة وتضييت هلذه املقاألر 

وسوء ظن باهلل جل وعما، قال  يمحمي(ق فأو الالنسل إن كان خوفًا ع   حتديدإن [ 4]

   ﴿عـز وجـل:  وقـال،         ﴾(4)﴿ تعاىل:

         ﴾(5) ،  وإن كــان هيوبـــًا مــن التصـــد

  .(6)ملسؤولية تيبية األوهد فأو وعف وعجز ه ييواه اإلسمام ألبنائه

                         
 .456-450، 20-83ص انظي م 0)

 .  [86، اآلية ]سورة األعيا م 0)

ــدبو م 4) ــياهيم ال ــده إلب ــيم النســل وحتدي ــي: تنظ ــه اإلســمامي  -انظ ــت الفق ــة جمم ــة  -جمل ــدورة اخلامس  -ال

، 350ص -األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكـامي للسـيد مأـيان ، م0/028)

 .452ص -، رسقة األعضاء ملحمد يرس 305ص -  الذكورة واألنومة ملحمد بوُية جياحا

 .[6هود، اآلية ]سورة م 3)

 [.62، اآلية ]سورة العنكبو م 5)

 .502ص -قضايا امليأة يف املؤمتيا  الدولية لفؤاد العبد الكييم  انظي :م 6)
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 ،إىل األعداد املتتابعـة مـن البرشـ لتحقيـق منعتأـا العسـكييةقائمة حاجة األمة إن [ 3]

النسـل أحـد احلفـاظ عـ  ولـذا كـان  ؛يـةوهنضتأا اهقتصـادية والعميان ،وعزهتا السياسية

  .(1)، وما كان هذا ُأنه حييم تضييعه بدعوى حتديد النسلاخلم  الدينرضورا  

وأعـداء احلـق وخصـومه ه خيلـو  ،إن األمة اإلسمامية أمة اجلأاد ومحل راية احلق[ 5]

إن اجلأاد يف و ،لذا كانت املعيكة بني احلق والباطل دائمة دوام احلياة ؛منأم (مان أو مكان

، (2)وحتديد النسل يضـعف هـذا العنرصـ ،سبيل اهلل يعتمد العنرص البرش  يف املقام األول

احلكمـة يف مـنعأم مـن اهختصـاء إرادة تكثـري »: ويف هذا املعنى يقـول ابـن حجـي 

 ،فينقطت النسـل ،وإه لو أان يف الك ألوُك تواردهم عليه ،النسل ليستمي جأاد الكفار

  .(3)«فأو خما  املقصود من البعثة املحمدية ،ن بانقطاعه ويكثي الكفارفيقل املسلمو

هذا وإن لدعاة حتديد النسل العديد من الشبه التي يضيق املقام عن تفصيلأا، فلرتاجت 

  .(4)هلا مظاهنا

 :ستجابة ألمر الدولة يف حتديد النسل: حكم اال الفرع الثالث

ييمـه فـإن الدولـة املسـلمة ملزمـة هبـذا تقدم بيان حكم حتديد النسل، وحيـث مبـت حت

 احلكم وه خيار هلا يف األخذ بالدعوة لتحديد النسل، ونرشها يف جمتمعأـا املسـلم، فضـماً 

                         
 -القـاهية  -الفكي العييب للطبت والنرشـ دار  -حممد أبو(هية  -تنظيم األرسة وتنظيم النسل  انظي :م 0)

 .020ص -هـ 0426 - 0ط

 .502ص -قضايا امليأة يف املؤمتيا  الدولية لفؤاد العبد الكييم  انظي :م 0)

 م.2/008م فتح البار  )4)

قضـايا املـيأة يف املـؤمتيا  الدوليـة لفـؤاد العبـد ، 582-022ص  -انظـي : تنظـيم النسـل للطييقـي م 3)

 .م022-0/063) -املوسوعة الفقأية لألجنة لسعيد موفعة  ،503-328ص -الكييم 
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 رصافا): املقـيرة  يعةمـن قواعـد الرشـوالـك ألن  ؛(1)عن اإلجبار ع  الك واإللزام به

 ،ة بام حيم اهلل عز وجـل، وه مصلحة يف إلزام اليعي(2)ماإلمم اعىلاالدعيةاموو ابمملصلحة

وه طاعة ألحد يف معصـية اهلل عـز وجـل ملـا فيـه مـن »:  يقول العز بن عبد السمام 

 . (3)«املفسدة املوبقة يف الدارين أو يف أحدمها

؛ والـك (4)والشعوب املسلمة جيمه أه متتثل وأه  ضت هلـذه الـدعوة وهـذا التحديـد

     ﴿: اهلل عـز وجـل يقـولألنه ه طاعة ملخلوق يف معصـية اخلـالق، و

     ﴾(5)،  ــة ــن تيمي فلــم يقــل »: يقــول ُــيخ اإلســمام اب

بــل جعــل طاعــة أويل األمــي داخلــة يف طاعــة  ;وأطيعــوا اليســول وأطيعــوا أويل األمــي مــنكم 

فإنـه  ؛طاعة اليسول دون طاعة أويل األمـيوأعاد الفعل يف  اليسول طاعة هلل، وطاعة ؛اليسول

فلي  ألحد إاا أميه اليسـول بـأمي أن ينظـي هـل أمـي اهلل بـه أم  ؛من يطت اليسول فقد أطا  اهلل

بـل ه  هلل، مطيعـاً  فلي  كل من أطاعأم بخما  أويل األمي فإهنم قد يأميون بمعصية اهلل، ه،

  .(6)«وينظي هل أمي اهلل به أم ه ن به أن يعلم أنه لي  معصية هلل،بد فيام يأميو

                         
 .558ص -انظي : تنظيم النسل للطييقي م 0)

ـــور يف القواعـــد للزركيشـــ  انظـــي :م 0)  ،000ص-م، األُـــباه والنظـــائي للســـيوطي 0/422) -املنث

م، 0/402م، األُباه والنظائي هبن السبكي )0/462) -م، األُباه والنظائي هبن نجيم 0/066)

، جملـة األحكـام العدليـة مـت أحأـا لعـيل 660فقـية  -م 0/0252املدخل الفقأي العـام للزرقـا )

ــدر ) ــادة ) -م 0/55حي ــو ص58امل ــوجيز للبورن ــو 020 م، ال ــة للبورن ، موســوعة القواعــد الفقأي

 م.3/425م)0/44)

 .م0/055انظي : قواعد األحكام )م 4)

 .558ص  -انظي : تنظيم النسل للطييقي م 3)

 [.52النساء، اآلية ]سورة م 5)

 م.065-02/006م جممو  الفتاوى )6)
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وس ل رسول اهلل »القاعدة الكلية يف هذا الباب بأدلتأا فيقول :  ويبني ابن القيم 

، وأمــيهم  فــأرضموه نــاراً  عــن طاعــة األمــري الــذ  أمــي أصــحابه فجمعــوا حطبــاً  

 ،(1)(وهاما,النااماالطمعاةا ااملعادوفالوادللوهماممالدجواام): بالدخول فيأا ، فقال 

دك اموه اب عصيةااهللامناأم) :ويف لفظ ،(2)(الاطمعةاملخلوقا امعصيةااخلملق) :ويف لفظ

مـن كـان ، وه  فأذه فتـوى عامـة لكـل مـن أمـيه أمـري بمعصـية اهلل كائنـاً  ،(3)(فالا طيعوه

 . (4)« صيص فيأا ألبتة

                         
 -م 6/0600) -باب السمت والطاعة لإلمام ما ق تكـن معصـية -رواه البخار  يف كتاب األحكام م 0)

باب ما جاء يف إجا(ة خرب الواحد الصدوق يف األا ان والصـماة  -م؛ ويف كتاب التمني 6506رقم )

بـاب  -م؛ ومسـلم يف كتـاب اإلمـارة 6842رقـم ) -م 6/0632) -األحكـاموالصوم والفيائ  و

م؛ مـن 0832رقـم ) -م 4/0362) -وجوب طاعـة األمـياء يف غـري معصـية وحتييمأـا يف املعصـية

 . حديث عيل

 عن عـيل م 0225رقم ) -م 00/444) - مسند عيل بن أيب طالمه  -رواه أمحد يف املسند م 0)

؛ إا إنه مـيو  ، ولعله الذ  يييده ابن القيم (معصيةااهللاعزاوجلاالاطمعةاملخلوقا )بلفظ: 

بنف  إسناد القصة التي ساقأا، واإلسناد صـحيح عـ  أط الشـيخني كـام قـال حمققـو املسـند، أمـا 

رواه ، وقـد  مـن حـديث عمـيان بـن احلصـني فأـو (الاطمعةاملخلوقا امعصايةااخلاملق)لقظ: 

يف  وصححه األلباين  م،480رقم ) -م 08/052) -اب العني الطرباين يف املعجم الكبري يف ب

 م.5502م رقم )0/0052صحيح اجلامت )

م؛ وابن ماجـه 00642رقم ) -م 08/080) - مسند أيب سعيد اخلدر   -رواه أمحد يف املسند م 4)

من حديث  ؛م واللفظ له0864رقم ) -م 0/255) -باب ه طاعة يف معصية اهلل -يف كتاب اجلأاد 

 م.4/056، وصحح إسناده البوصري  يف مصباح الزجاجة ) يب سعيد اخلدر أ

 .م3/423إعمام املوقعني )م 3)
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بتحديـد النسـل،  -مسلمة كانـت أو غـري مسـلمة  -لكن إاا تم اإللزام من قبل احلكومة 

سواء ع  نفسه أو عـ  ولـده مـن جأـة حيمانـه  -وكان املسلم يلحقه الرضر بعدم اهلتزام 

، وق يستطت دفت الك بأ  حيلة فإنه حين ذ يكون مكيهًا وه إمم عليـه يف -من مجيت حقوقه 

عصية فما سمت وه طاعة له ، فمن أمي بم»: ، يقول العز بن عبد السمام (1)هذه احلالة

ع  أمي يبيحه اإلكياه فـما إمـم عـ  مطيعـه ، وقـد جتـمه طاعتـه ه لكونـه  ه إنساناً إه أن يكيِ 

 .(2)«بل لدفت مفسدة ما هيدده به من قتل أو قطت أو جناية ع  بضت ،آمياً 

                         
ومنارش ااإلكداهاثالثةاأماور,اأحادهما:اأنايكاونامانا»م: 5/020يف املِني )  قميفاابناقدامةم 0)

لنا اجي يفالىلاممااقمدرابسلطمناأوا غلبا,اكمللصاونحوه...االثمينا,اأنايغلباعىلاظويفانزويفاالوعيدابيف

طل يف.االثمل ا,اأنايكونامممايسترضابيفارضرااكث اا,اكملقتالا,اوالرضاباالشاديدا,اوالقياد,اواحلا سا

,افأمماالشت ا,اوالسبا,افليسابإكداها,اروايةاواحدةا,اوكذلكاألذااملميفااليس ,افأمماالرضرا الطويل

كمنا ابعاااذويااملادوعاتا,اعاىلاوجايفاااليس افإناكمنا احقامناالاي ميلابيفا,افليسابإكداها,اولن

يكوناللداقمابصمح يفا,اوريضماليفا,اوشهدةا احقيفا,افهواكملرضاباالكثا ا احاقاريا ه.اولنا وعادا

ألناا;ألناالرضاراالاحاقابغا ها,اواألوىلاأنايكاونالكداهاماا;بتعذيباولدها,افقداقيلا:اليساباإكداها

 . «,افكذلكاهذاا,اوالوعيدابذلكالكداه ذلكاعودهاأعظ امناألذاممليف

، - خمافـًا أليب حنيفـة  -طان إكياهًا إاا ق يصاحبه وعيـد بالعقوبـة لأمي الس وليساجمدداهذا, 

التلااا اأماداالسالطمنا,اهالايوازيفاموزلاةا»:  002يف األُـباه والنظـائي ص قال السـيوطي 

ااإلكداها؟اعىلاوجهفا,اأواقولف:ا

ا,اكغ االسلطمن.اايدارصحيم ا:االا,اولنامااإلكداهابملتهدأحدمهماااااا

:انع ا,العلتفا:الحدامهم:اأناالغملبامناحمليفاالسطوةاعودااملخملفة.اوالثمينا:اأناطمعتيفاواج ةااوالثميناااااا

 ااجل لةا,افيوتهااذلكاش هة.اقميفاالدافعي:اومقتىضامماذكدهااجل هورارصحيماوداللةا:اأنيفاالايوزيفا

 م.4/024صائي )وانظيغمز عيون الب ،«موزلةااإلكداه

 .م0/058انظي : قواعد األحكام )م 0)
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اومنااألدلةاعىلامما قد ا:

ــــــــاىل[ 0] ــــــــه تع            ﴿: قول

﴾(1) وهــو أصــل  -ملــا ســمح اهلل عــز وجــل بــالكفي بــه »: ، قــال القيطبــي

فـإاا وقـت  محـل العلـامء عليـه فـيو  الرشـيعة كلأـا، عند اإلكياه وق يؤاخذ بـه، - الرشيعة

  . (2)«عليه حكم اإلكياه عليأا ق يؤاخذ به وق يرتتمه

والوسيمن,اومامااعناأمتيااخلطأ,-)وضع( :ويف رواية- لنااهللاجتمو ): قوله [ 0]

  .(3) (استكدهوااعلييف

                         
 [.026النحل، اآلية ]سورة م 0)

 م.080-02/080) اجلامت ألحكام القيآنم 0)

حادي اجليالاقاميفابعاااالعلاامعايو غاياأنايعادا»م: 5/060يف فتح البار  ) حجي  قميفاابنم 4)

 . «نصاااإلسال 

رقــم  -م 0/652) -طــماق املكــيه و النــاربــاب  -رواه ابــن ماجــه يف كتــاب الطــماق واحلــديث  

 ، وصحح رواية ابن عباس م؛ من حديث ابن عباس وأيب ار الِفار  0235، 0234)

رقـم  -م 06/020) -بـاب فضـل األمـة -عـن مناقـمه الصـحابة  ابن حبان يف كتاب إخباره 

ــاب الطــماق 5002) ــم ) -م 0/006) -م ، واحلــاكم يف املســتدر  يف كت ــال: 0820رق هــذا »م وق

يف األربعــني  ، وحســن احلــديث النــوو  «حــديث صــحيح عــ  أط الشــيخني و ق خييجــاه

م، وصححه 02/560يف جممو  الفتاوى )  النووية )احلديث التاست والثمامونم، وابن تيمية

 م.0/004يف إرواء الِليل ) األلباين

)رفت عن أمتـيم وهـو ه يصـح وه كثريًا ما يذكي هذا احلديث يف كتمه الفقه واألصول بلفظ   و ييفا: 

احلـافظ ُـأاب الـدين أمحـد بـن عـيل  -يعي  هبا اللفظ. انظي : الدرايـة يف  ـييغ أحاديـث اهلدايـة 

صححه وعلق عليه : السيد عبد اهلل هاُم  -بريو   -دار املعيفة  -املعيو  بابن حجي العسقماين 

قاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املم، 0/500م، التلخيص احلبري )0/055)-اليامين املدين 

 - 0ط -بـريو   -دار الكتـاب العـييب  -حممد بن عبـد الـيمحن السـخاو   -املشتأية ع  األلسنة 

 .م0/500م، كشف اخلفا )0/452) -حتقيق : حممد عثامن اخلشت  -م 0285هـ/0325
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 ،: إن أمة ق يبق هلا من أسباب القوة إه عددها ينبِي عليأا أه تفيط فيـهأقول وأخريًا 

باسـتقياء  وينبِي عليأا أن حتتـاط بيقظـة ُـديدة، تا  ألوعافهحيإعامر أقاليمأا ومحايتأا ف

  .(1)احلارض واسترشا  املستقبل قبل أن تفكي يف تقليله واحلد منه

 

*  *  *  * 

                         
، 350ص -مة والتكامي للسيد مأيان ل الوراـــل يف عوامــانظي : األحكام الرشعية والقانونية للتدخم 0)

354. 
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 :مطلبانتوط ة ووفيه 

، مـأخوا مـن مـادة: سـأل، يقـال: (1)هسم املفعول مسؤول مصدر صناعي املسؤولّية:

، والسؤال يأيت بمعنـى احلسـاب، (3)، وساءلته عنه مساءلة(2)ألته عن كذا سؤاهً ومسألةس

: قــول اهلل تعــاىل واملســاءلة تــأيت بمعنــى املحاســبة، ومــن ُــواهد الــك يف القــيآن الكــييم

﴿  ﴾(4) ،ــنأم ــا كــان م ــه ســبحانه: (5)أ  لنحاســبأنم عــ  م ، وقول

                         
وتسـمى  -هو كل لفظ (يد يف آخيه ياء النسمه املشددة بعـدها تـاء تأنيـث ميبوطـة  املصدراالصومعيم 0)

؛ ليصري بعد (يادة احليفني اساًم داهً ع  معنى جميد ق يكن يدل عليه قبل الزيـادة، وهـذا - تاء النقل

 خلاصة بذلك اللفظ. املعنى اجلديد هو جمموعة الصفا  ا

 .[م085-4/086النحو الوايف )]انظي:  

بـاب  -مـادة )س أ لم، القـاموس املحـيط  -مـادة )س أ لم،  تـار الصـحاح  -لسان العيب  انظي:م 0)

مـادة  -مـادة )س أ لم، العـني -كتاب السـني -مادة )س أ لم، املصباح املنري  -فصل السني -المام 

   مادة )س أ لم . -باب السني واهلمزة وما يثلثأام  -للِة م، مقايي  ا5/420) -)س أ لم 

 -دار الفكـي  -حممـود بـن عمـي الز رشـ   -مادة )س أ لم، أسـاس البماغـة  -انظي: تا  العيوسم 4)

   مادة )س أ لم. -م 0252هـ/0422

 [.  20، اآلية ]سورة احلجيم 3)

القديي اجلامت بني فني اليوايـة والدرايـة مـن م، فتح 02/62جلامت ألحكام القيآن للقيطبي )ا م انظي:5)

  م.4/034) -بريو   -دار الفكي  -حممد بن عيل الشوكاين  -علم التفسري 
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﴿   ﴾(1) ،ــن عبــاس ــة: )  قــال اب احبســوهم إهنــم يف معنــى اآلي

 . (2)محماسبون

ومصطلح )املسؤوليةم لي  مستعممًا عند الفقأاء املتقدمني، وإنام هي مصطلح قانوين 

ُا  استعامله عند املتأخيين يف الدهلة ع  التبعة واملؤاخذة التي تلحق الشخص يف حـال 

 .(3)املخالفة حصول

يستعملون يف التعبري عن املؤاخذة والتبعة مصـطلح الضـامن،  -رمحأم اهلل  -الفقأاء و

  (4) أو التضمني، أو الِيامة، أو التِييم.

التبعة األخماقية أو املالية أو اجلنائيـة التـي »ويمكن تعييف املسؤولية اصطماحًا بأهنا: 

                         
 [.  03، اآلية ]سورة الصافا م 0)

املكتبـة  -عبـد الـيمحن بـن حممـد بـن إدريـ  الـيا(  )ابـن أيب حـاتمم  -تفسري ابن أيب حـاتم  م انظي:0)

م، تفسري القيآن العظيم هبن 02/4028) -حتقيق: أسعد حممد الطيمه  -لبنان  -صيدا  -العرصية 

ميكــز هجـي للبحــو   -جـمال الــدين السـيوطي  -م، الـدر املنثــور يف التفسـري باملــأمور 3/5كثـري )

ــمامية  ــا  اإلس ــاهية  -والدراس ـــ/0303 - 0ط -الق ــي -م 0224ه ــد اهلل الرتك ــق: د.عب  -حتقي

   م.3/423م، فتح القديي للشوكاين )00/426)

، 4ص -القـاهية  -دار الفكـي العـييب  -الشـيخ عـيل اخلفيـف  -الضـامن يف الفقـه اإلسـمامي  م انظي:4)

 -دار األنـدل  اخلرضـاء للنرشـ والتو(يـت  -عبـد اهلل بـن سـاق الِامـد   -مسؤولية الطبيمه املأنية 

 -بـار  ، التـداو  واملسـؤولية الطبيـة لقـي  آل الشـيخ م05ص-م 0225هــ/0308 0ط -جدة 

   .3ص -، مسؤولية األطباء ليمضان كامل 04ص

ـــ، الت6ص-ظييــة الضــامنن للــزحييل ن م انظــي:3)  -داو  واملســؤولية الطبيــة لقــي  آل الشــيخ مبــار  ـ

   .04ص
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  .(1)«ارها الدنيوية واألخيويةترتتمه نتيجة قول أو فعل، ويرتتمه عليأا آم

أمـي جنايـة الطبيـمه مـن قصـاص أو تعزيـي أو »أما املسؤولية الطبية فقـد عيفـت بأهنـا: 

املسؤولية التي يتحملأا الطبيـمه ومـن يف حكمـه ممـن يزاولـون املأـن »أو أهنا: ، (2)«وامن

فـاقم أو إحـدا  عاهـة، أو ت إاا ما نتغ عن مـزاوههتم أرضار مثـل: تلـف عضـو، الطبية،

 . (3)«علة

 وتنقسم املسؤولية بشكل عام إىل قسمني مها: 

وهي وـامن اإلنسـان تعـوي  الرضـر الـذ  أصـاب غـريه مـن املسؤوليةااملدنية:ا ا1]

                         
 -دار البيـارق  -التايـه  أسـامة إبـياهيم عـ  -مسؤولية الطبيمه اجلنائية يف الرشيعة اإلسمامية  م انظي:0)

 .05ص  -م0222هـ/0302 - 0ط -عامن 

 بتعييفا  أخيى عديدة منأا: وقداعدفتااملسؤولية 

 التبعة واملؤاخذة التي تقت ع  أحد بسبمه ما. . 0

 وامن الرضر النايشء عن اإلخمال بالعقد أو النايشء عن الفعل الضار.. 0

 إلزام ُخص بضامن الرضر الواقت بالِري نتيجة لعمل قام به.. 4

 لتحمل نتائغ أفعاله. صماحية الشخص املكلف. 3

 تعوي  للرضر الناُئ عن عمل غري مرشو .. 5

، التـداو  305ص-، معجـم لِـة الفقأـاء 4ص  -يف: الضامن لعيل اخلفيف  ييفا التع ه]انظي هذ 

-05ص - ، مسؤولية الطبيمه املأنيـة للِامـد 04ص -واملسؤولية الطبية لقي  آل الشيخ مبار  

جامعـة  -جبـار صـابي طـه  -العمل غري املرشو  ع  عنرص الرضـر  ، إقامة املسؤولية املدنية عن08

 [.  05ص -هـ 0323 -العياق  -صماح الدين 

 .  42ص  -التداو  واملسؤولية الطبية لقي  آل الشيخ مبار  م انظي: 0)

 .  860ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان  م انظي:4)
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جأته، وهي إما ان تكون مسؤولية عقدية: وهي تلك التي تكون نتيجـة اهخـمال بـالتزام 

 (1) عقد ، أو مسؤولية تقصريية: وهي التي تقوم نتيجة خطأ.

هي أن يتحمـل اإلنسـان نتـائغ األفعـال املحيمـة التـي يأتيأـا وااملسؤوليةااجلومةية: ا2]

 تارًا وهو مدر   ملعانيأا ونتائجأا، فمن أتى فعمًا حميمًا وهو هيييـده كـاملكيه أو املِمـى 

ومـن أتـى فعـمًا حميمـًا وهـو يييـده ولكنـه هيـدر  معنـاه  ،عليه هي سأل جنائيـًا عـن فعلـه

  (2) أو املجنون هيسأل أيضًا عن فعله. كالطفل

 وهكذا يمكننا أن نقسم املسؤولية الطبية إىل مدنية وجنائية:

فاملدنية هي: إلزام الطبيمه بـالتعوي  عـن األرضار التـي أصـابت الِـري مـن جأتـه * 

 أمناء ممارسته العمل الطبي.

مًا أو امتناعه عن فعـل واجلنائية هي: حتمل الطبيمه اجلزاء أو العقاب نتيجة إتيانه فع* 

 (3) يشكل خيوجًا أو  الفة للقواعد واألحكام الرشعية أو الطبية.

                         
-بِــداد  -مطبعــة أســعد  -د. مصــطفى الزملــي  -ة اإلســمامية املســؤولية اجلنائيــة يف الرشــيع م انظــي:0)

مسـؤولية ، م0/538) -د. عبد الي(اق أمحد السنأور   -م، الوسيط يف أح القانون املدين 0/2)

 .  08ص -الطبيمه املأنية للِامد 

-الرتا  مكتبة دار  -عبدالقادر عوده  -الترشيت اجلنائي اإلسمامي مقارنًا بالقانون الووعي  م انظي:0)

 .  م0/420) - القاهية

د. حممــد حســني  -املســؤولية الطبيــة  م،052، 68)ص -مســؤولية الطبيــمه املأنيــة للِامــد  م انظــي:4)

املســـؤولية املدنيـــة  ،00ص -م 0222 -اهســـكندرية  -دار اجلامعـــة اجلديـــدة للنرشـــ  -منصـــور 

 -ايف العيبيـة للعلـوم األمنيـة جامعـة نـ -د. منصـور عمـي املعايطـة  -واجلنائية يف األخطاء الطبيـة 

 .   42-45ص -م 0223هـ /  0305 - 0ط -الييا  
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وبع  الباحثني يزيد نوعًا آخي من املسؤولية وهو )مسؤولية الطبيمه األدبيـةم، وهـي 

تتعلــق بــالنواحي األدبيــة للعماقــة الطبيــة، والتــي تتمثــل يف مجلــة مــن املبــادا األخماقيــة 

األفياد، غري أهنا يف عماقة الطبيمه واملـيي  أُـد حيجـًا وأمهيـة، وهـي  ة من مجيتباملطلو

تشمل الصدق والنصيحة وحفظ الرس وحفظ العورة، ومن األمثلة التي يمكن رضهبـا يف 

جمال مسؤولية الطبيمه األدبية: إفشـاؤه ألرسار ميوـاه، والكـذب عـ  املـيي ، وتزويـي 

و وده، وكذلك إجـياء عمليـة ملـيي  دون الشأادا  والتقاريي الطبية ملصلحة امليي  أ

حاجتــه احلقيقيــة هلــا والــك مــن أجــل الكســمه املــاد ، فكــل هــذه احلــاه  يســأل عنأــا 

أخماقي منه رضرًا حِلـق بمـن وقـت عليـه يمكننـا أن  الطبيمه، فإاا ُكل الك السلو  الما

دبيـة هـي تلـك ننتقل إىل املسؤولية اجلنائيـة أو املدنيـة، ولكـن املقصـود هنـا باملسـؤولية األ

السلوكيا  التي ه تلحق رضرًا بالِري، وعمومًا األنظمة التي تؤطي ملأنـة الطـمه تتناوهلـا 

  الطبيمه يف هذه احلاه  للمساءلة اإلدارية التي باملعاجلة، كام أن املؤسسا  الطبية تعيى 

لسلو  ترتتمه عليأا جزاءا  إدارية؛ والك لتوفري الثقة هبذه املأنة والتحوط خللوها من ا

 (1) الذ  ه ينسجم مت أخماقياهتا.

 وأركان املسؤولية الطبية أربعة:

 : وهو اجلأة التي متلك حق مساءلة الطبيمه كالقضاء.السمةل[ 0]

                         
ــار   م انظــي:0) ــي  آل الشــيخ مب ــة لق ــداو  واملســؤولية الطبي ــة 40ص  -الت ــام اجلياحــة الطبي ، أحك

األخطاء الطبيـة يف ميـزان  ،032ص  -رسقة األعضاء ملحمد يرس   ،336-335ص -للشنقيطي 

العـدد  -و(ارة العدل باململكـة العيبيـة السـعودية  -جملة العدل  -اهلل اجلبري هاين بن عبد  -القضاء 

أن الشيخ هاين اجلبري جعل األخطاء  معامالحظة ،035-030ص -هـ 0305مجادى اآلخية  - 00

 الطبية ع  قسمني: عادية، ومأنية، وبالنظي إىل أمثلته نجدها ه  ي  عن التقسيم الذ  اكيناه.  
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 : وهو الطبيمه أو من يف حكمه.املسؤويف[ 0]

: وهو الرضر النايشء يف سياق العماقة الطبية بني الطبيـمه واملـيي  املسؤويفاعويف[ 4]

 وسببه.

 (1) : أ  العبارة أو الصورة التي يتوجه هبا السؤال.يغةاالسؤايفص[ 3]

 ط باواالايعل امويفاطبافهواامن) : واألصل يف إمبا  املسؤولية الطبية هو قوله

ألن لفـظ التفعـل يـدل عـ  تكلـف  ؛مهى ق يقل مـن َطـ»: ، قال ابن القيم  (2)(ضممن

 .(3)«هلهأنه لي  من أو ةاليشء والدخول فيه بعرس وكلف

                         
 .334ص -حكام اجلياحة الطبية للشنقيطي أ م انظي:0)

األستاا الدكتور: فتحـي بـن عـثامن الفقـي عنـد مناقشـته لليسـالة ركنـًا آخـي، وهـو عماقـة  وأضمف 

السببية بني الرضر الناتغ عن ممارسة الطبيمه لعمله، والفعل الضار الذ  قام به الطبيمه؛ والك ألن 

 أ  مسؤولية عن فعل ما يشرتط هلا:

 مرشو .. فعل غري 0

 . نتيجة هلذا الفعل.0

 . عماقة سببية بني الفعل والنتيجة.  4

رقــم  -م 3/025) -بــاب فــيمن تطبــمه بِــري علــم فأعنــت -رواه أبــو داود يف أول كتــاب الــديا  م 0)

صفة ُـبه العمـد وعـ  مـن ديـة األجنـة وُـبه -م؛ والنسائي يف املجتبى ـ يف كتاب القسامة 3586)

بـاب مـن تطبـمه وق يعلـم منـه  -م؛ وابن ماجـه يف كتـاب الطـمه 3842رقم ) -م 8/50) -العمد 

وصـححه  ، م؛ من حديث عبد اهلل بن عمـيو بـن العـاص4366رقم ) -م 0/0038) -طمه

هـذا حـديث صـحيح »م وقـال: 5383رقـم ) -م 3/046) -احلاكم يف املستدر  يف كتـاب الطـمه 

 .م645م رقم )0/008) ، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة«اإلسناد وق خييجاه

 .  م3/048(اد املعاد )م 4)
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ع  أن الطبيـمه إاا كـان حااقـًا مياعيـًا أصـول  -رمحأم اهلل تعاىل  -وقد اتفق الفقأاء 

وه  فإنه ه وامن عليه، لكن نتغ عن تطبيبه رضر حلق بامليي  من غري جناية منه، مأنته،

وأمجعــوا عــ  أن الطبيــمه إاا ق يتعــد ق »: يتحمــل أيــة مســؤولية، قــال ابــن املنــذر 

مجلته أن هؤهء إاا فعلـوا مـا أمـيوا بـه ، ق يضـمنوا »: بن قدامة ، وقال ا (1)«يضمن

برشطني: أحدمها أن يكونوا او  حذق يف صناعتأم وهلم هبا بصارة ومعيفة... الثـاين أن 

ه جتني أيدهيم ، فيتجاو(وا ما ينبِي أن يقطت، فإاا وجد هذان الرشطان ق يضمنوا... وه 

 . (2)«نعلم فيه خمافاً 

 ة ع  هذا األصل ما ييل:ومن األدل

 .( ط باواالايعل امويفاطبافهواضممنامن)مفأوم احلديث املتقدم:  [0]

 .(3)ان له بالعما ،وما تيتمه ع  املأاون فإنه غري مضمونن الطبيمه قد أ  أ [0]

ن بالناس حاجة ماسة إىل الطبيمه، فلو كانت الرساية مضمونة مت عدم اجلناية ق أ [4]

  .(4)يفعله أحد

نه لي  بالوست معيفة الرساية، والتحي( منأا غري ممكن؛ ألهنا تبتني عـ  قـوة الطبـا  أ [3]

  . (5)ووعفأا يف حتمل األق، وما هو كذلك جمأول، والتحي( عن املجأول غري متصور

                         
   .002ص-اإلمجا  م 0)

   م.5/400املِني )م 0)

م، 3/042م، (اد املعــاد )404-5/400م، املِنــي )3/448م، بدايــة املجتأــد )6/50األم ) م انظـي:4)

 .  م3/45كشا  القنا  )

 .  م 8/65فتح القديي )تكملة م، 8/45هناية املحتا  ) م انظي:3)

ــائق ) م،06/00املبســوط ) م انظــي:5) ــني احلق ــة م،5/045تبي ــق ) تكمل ــيو  ، م8/44البحــي اليائ الف

 .  م 4/655مطالمه أويل النأى ) م،3/45كشا  القنا  )، م3/350)
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يف ممامة أمور  -بقسميأا اجلنائية واملدنية  -وتتلخص موجبا  املسؤولية الطبية املأنية 

 هي:

 صول وقواعد وأعيا  املأنة الطبية.اجلأل بأ[ 0]

 جناية الطبيمه.[ 0]

  (1) عدم وجود اإلان العام واخلاص للمعاجلة الطبية.[ 4]

 ويمكن توويح هذه املوجبا  الثمامة كام ييل:

أن يقوم ممـي  أو إن ممارسة الطمه مت اجلأل موجبة للضامن سواء أكان اجلأل كليًا ك

أم كـان جأـمًا جزئيـًا كـأن يقـوم طبيـمه بـاطني بـإجياء  ،عامي بمامرسة الطـمه والتطبيـمه

                         
-035ص -انظي تفصيل هذه املوجبـا  يف: التـداو  واملسـؤولية الطبيـة لقـي  آل الشـيخ مبـار  م 0)

-435، 68ص ) -، مســؤولية الطبيــمه املأنيــة 048-040ص -، مســؤولية الطبيــمه للتايــه 025

م ، األحكـام الرشـعية 543-508، 383-305ص ) -م، أحكام اجلياحة الطبيـة للشـنقيطي 453

 -الكويـت  -املجلـ  الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب -د.أمحـد أ  الـدين  -لألعامل الطبية 

ـــ/0324 ــزان ال62-36ص -م0284ه ــة يف مي ــاء الطبي ــري ، األخط ــاين اجلب ، 032ص -قضــاء هل

، 030-032ص -، رسقة األعضاء ملحمد يرس  860ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان 

بحـث تكمـييل مقـدم لنيـل درجـة املاجسـتري يف  -عاصم بن عبـد اهلل املطـو   -أحكام احلقن الطبية 

هـ 0305/0306 -اإلسمامية  جامعة اإلمام حممد بن سعود -املعأد العايل للقضاء  -الفقه املقارن 

بحـث مقـدم  -فاطمة بنت حممد اجلار اهلل  -اخلربة وجماههتا يف الفقه اإلسمامي  ،055-056ص -

 -جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســمامية  -كليــة الرشــيعة  -لنيــل درجــة الــدكتوراه يف الفقــه 

 .303-308ص -هـ 0300
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فـإاا » : ، قـال ابـن القـيم(1)واملتطبمه اجلاهل يضمن اتفاقـاً  مثمًا، جياحة يف العيون

تعاطى علم الطمه وعمله، وق يتقدم له به معيفة، فقد هجم بجأله عـ  إتـما  األنفـ ، 

تأور ع  ما ق يعلمه، فيكون قد غير بالعليل، فيلزمه الضامن لذلك، وهذا إمجا  وأقدم بال

  .(2)«من أهل العلم

ووابط اجلأل يف واقعنا املعامل يتمثل يف اإلخمال بمتطلبا  الطبيمه من حيث كونه 

مؤهمًا علميًا وعمليًا بحيـث حيمـل الشـأادة العلميـة يف اختصاصـه الطبـي، ويكـون عـ  

نظـي ، والعمـيل التطبيقـي، باإلوــافة إىل المأنـة الطـمه بجانبيأـا العلمـي  درايـة بأصـول

اإلطما  ع  العلوم الطبية املستجدة التي تتفتق عنأا البحـو  العلميـة الطبيـة يوميـًا مـن 

فما يبادر  كشف أو نظيية أو عما  جديد ونحوه، مت تأهله لتطبيق هذه العلوم املستجدة،

  .(3)ور دورة تدريبية تؤهله للقيام هباإىل تطبيقأا دون إأا  أو حض

 ومن األدلة ع  حتميل املتطبمه اجلاهل املسؤولية ما ييل:

 .(4)( ط باواالايعل امويفاطبافهواضممنامن) : قوله [0]

                         
ــائق)00-06/00املبســوط) م انظــي:0) ــني احلق ــةم،5/045م،تبي ــق ) تكمل م،جممــت 8/44البحــي اليائ

م، التــــا  واإلكليــــل 6/54م، املنتقــــى أح املوطــــأ )6/68، رد املحتــــار )35ص -الضــــامنا 

م، 35، 3/08م، حاُية الدسـوقي )8/000أح  ترص خليل للخييش ) م،8/342م)5/562)

م، 2/025)م، حتفــة املحتــا  0/305م، أســنى املطالــمه )6/085م، األم )2/460مــنح اجلليــل )

ــا  ) ــة املحت ــي )8/45هناي ــى اإلرادا  6/53م، اإلنصــا  )404-5/400م، املِن م، أح منتأ

 .  328وانظي ما يأيت صم.4/655م، مطالمه أويل النأى )3/43م، كشا  القنا  )0/62)

 .  م3/042(اد املعاد )م 0)

 ميـزان القضـاء هلـاين ، األخطاء الطبيـة يف353-354ص  -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي  م انظي:4)

   . 032ص -، رسقة األعضاء ملحمد يرس  036ص -اجلبري 

   .486م تقدم  يجيه ص3)
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ألنه إاا ق يكن اا معيفة بالطمه ق حيل له أن يبـاأ املـداواة، فـإاا فعـل كـان فعلـه  [0]

  . (1)حميمًا فيضمن الرساية والرضر

، لكـن هـذا ه يعنـي عـدم إمكانيـة وقوعأـا (2)األصل يف جناية الطبيمه أن تكون خطأ

؛ إا إن الدافت اإلجيامي يمكن أن يكـون موجـودًا (3)-وإن كان هذا نادر الوقو   -عمدًا 

كام وقـت لسبمه أو آلخي، كام أنه يمكن أن تقت اجلناية عمدًا بدافت مربرا  عقلية منحيفة، 

يف بع  البماد من قيام بعـ  العـاملني الطبيـني بقتـل بعـ  املـيد املصـابني بحـاه  

، فأنا إاا مبـت القصـد واهعتـداء آل األمـي (4)معضلة بدعوى إراحتأم من املي  ونحوه

 . (5)إىل اجلناية العمد العدوان ويتعامل معأا القضاء من هذا املنطلق

                         
   م.3/45م، كشا  القنا  )404-5/400م، املِني )3/448بداية املجتأد ) م انظي:0)

األناالفدضاأنيفا ايقصدارضرا,اولناماقصادانفاعا;لناما ايقتصامنااجلمهلا»:  قميفاالدسوقي م0)

,اواألصالاعاد االعاداعالناادعاىاعليايفاوأممالواقصدارضرهافإنايفايقاتصاموايفالعليلاأوارجماذلك,ا

  «.ذلك

   م[.3/455]حاُية الدسوقي ع  الرشح الكبري ) 

   .032ص -األخطاء الطبية يف ميزان القضاء هلاين اجلبري  م انظي:4)

   .03ص -د.وسيم فتح اهلل  -اخلطأ الطبي مفأومه وآماره  م انظي:3)

حا ساحتاىاي لا اا-وذلكاالاخيطاأاب ثلايفاا-ولواقطعاالذكدامناأصليفا»:  قميفااإلمم االشمفعيم 5)

]األم  «أواي ااوتافيكااونالوارثاايفاالقصاامصاأواالديااةا ممااةاالصاا يافيكااونالاايفاالقااوداأواألااذاالديااة,

 م[.6/65)

اخلطـأ أصـمًا  رأى أن مثل هذه اجلنايـة ه يمكـن أن تقـت عـ  وجـه الشافعي فأنا كأن اإلمام  

 وأهنا ه يمكن أن تكون إه من العمد العدوان.
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ع  أنـه وـامن  -رمحأم اهلل  -يمه فقد اتفق الفقأاء أما إاا وقعت جناية خطأ من الطب

أمجـت العلـامء عـ  أن املـداو  إاا »: ، قال ابـن عبـد الـرب (1)متحمل ملسؤولية خط ه

 . (2)«تعدى ما أمي به ومن ما أتلف بتعديه الك

﴿ :واخلطــأ وإن كــان مســقطًا حلــق اهلل تعــاىل مــن جأــة اإلمــم بــدليل قولــه تعــاىل  

        ﴾ (3) ســـقط حـــق ي، إه إنـــه ه

العباد يف الضامن؛ إا إن حقوق اآلدميـني مبنيـة عـ  املشـاحة، ويسـتو  يف إتمافأـا العمـد 

            ﴿ ، بدليل قوله تعـاىل:(4)واخلطأ

          ﴾ وقــد ورد عــن (5) اآليــة ،

  .(6)أن رجمًا كان خيتن الصبيان، فقطت من اكي الصبي فضمنه   عمي

                         
م، جممــت 8/44البحــي اليائــق ) تكملــةم، 5/045م، تبيــني احلقــائق )06/04املبســوط ) م انظــي:0)

دار الكتاب اإلسـمامي )مصـور مـن املطبعـة اخلرييـة  -غانم بن حممد البِداد  احلنفي  -الضامنا  

ـــاهية -بالقـــاهيةم  ـــار )38ص -هــــ 0428 - 0ط -الق م، املنتقـــى أح املوطـــأ 6/68، رد املحت

م، حاُية 8/000م، أح  ترص خليل للخييش )8/342) م5/562م، التا  واإلكليل )6/54)

ــل )35، 3/08الدســوقي ) ــنح اجللي ــمه 6/085م، األم )2/460) م5/506م، م م، أســنى املطال

م، أح منتأـى 6/53ا  )م، اإلنصـ404-5/400م، املِنـي )8/45م، هناية املحتـا  )0/305)

   م.4/655م، مطالمه أويل النأى )3/45م، كشا  القنا  )0/62اإلرادا  )

   م.8/64اهستذكار )م 0)

 [.  5األحزاب، اآلية ]سورة م 4)

   م.404-5/400املِني ) م انظي:3)

 [.  20، اآلية ]سورة النساءم 5)

   م.08235رقم ) -م 2/352) -لطبيمهباب ا -رواه عبد الي(اق يف املصنف يف كتاب العقول م 6)
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 ا  من األخطاء:لكن ينبِي التمييز هنا بني ممامة أنو

كـأن تــزل يــد الطبيــمه أمنــاء الفحــص أو  األويف:الطاأا اأثواامعامممرسااةاالع االاالط ااي:

هعماقة له بخصوص املأنة، واحلكم فيه واجلياحة فيرض بامليي ، وهذا من اجلناية اخلطأ 

طبيـمه »إىل هـذا النـو  بقولـه:   وقـد أُـار ابـن القـيم  هو احلكـم يف جنايـة اخلطـأ،

وأعطـى الصـنعة حقأـا، لكنـه أخطـأ  يـده، وتعـد  إىل عضـو صـحيح  حااق، أان له،

 .(2) «، فأذا يضمن؛ ألهنا جناية خطأ(1)فأتلفه، مثل أن سبقت يد اخلاتن إىل الَكَمَية

ــأن خيطــئ يف  الثاامين:الطااأا االع االاالط اايالكواايفارياا امق ااويفا االعاادفاالط ااي: ك

  جأل عظيم بأصـول ومبـادا التشخيص أو العما  خطأ ه حيتمل النقاا يف أنه يدل ع

ــا يــؤول اخلطــأ يف احلقيقــة إىل املوجــمه األول وهــو اجلأــل بأصــول وقواعــد  الطــمه، فأن

 وأعيا  املأنة الطبية.

والـك بـأن يكـون وـمن  الثمل :الطأا االع لاالط يالكويفامق ويفا االعدفاالط اي:

ن يشـتبه عـ  احلدود املعتربة مـن جأـة أن التشـخيص أو العـما  ظنـي يف الِالـمه، مثـل أ

، فأـذا النـو  مــن األخطـاء لــه (3)التأــاب البنكييـاس بالتأـاب املــيارةتشـخيص الطبيـمه 

 الطبيـمه احلـااق املـاهي بصـناعته،»إليـه بقولـه:  خصوصيته، وقد أُـار ابـن القـيم 

                         
 أ  رأس الذكي .  : هي احلََشفة،الَكَ َدةم 0)

مادة )  م رم،  -فصل الكا  -باب الياء  -مادة )  م رم، القاموس املحيط  -]انظي: لسان العيب  

   مادة )  م رم[.-كتاب الكا  -املصباح املنري 

   م.3/032(اد املعاد )م 0)

احلالة لبع  األطباء العاملني يف مستشفى بمكة املكيمة، وقد قـير  اللجنـة الطبيـة  مثل هذه وقداوقعتم 4)

 ألن التشخيص ه يعد خطأ من الناحية الفنية. الرشعية إخماء سبيل األطباء وعدم تضمينأم؛

 [.035ص -]انظي: األخطاء الطبية يف ميزان القضاء هلاين اجلبري  
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اجتأد فوصف للميي  دواء فأخطأ يف اجتأاده فقتله، فأذا خيي  ع  روايتني: إحـدامها 

الطبيـمه، وقـد نـص علـيأام اهمـام  (1)يت املال، والثانية أهنا ع  عاقلـةأن دية امليي  يف ب

 .(4)«(3)يف خطأ اإلمام واحلاكم (2)أمحد

                         
مـت ، وسـميت بـذلك ألن اإلبـل جت-أ  تعطـى الديـة  -ن القاتـل : هي القيابة التى تعقل عـالعمقلةم 0)

 لتسلم إليأم ويقبضوها. -أ  تشد يف عقلأا  -فتعقل بفناء أولياء املقتول 

، الفـائق 468ص -، املطلت ع  أبواب املقنـت للـبعيل 400ص -]انظي: حتييي ألفاظ التنبيه للنوو   

حتقيـق: عـيل حممـد البجـاو ، حممـد أبـو  - 0ط -ن لبنا -دار املعيفة  -حممود بن عمي الز رش   -

 م[.0/030) -الفضل إبياهيم 

هو: أمحد بن حممد بن حنبل بـن هـمال، أبـو عبـد اهلل، الشـيباين، إمـام أئمـة املحـدمني، وأحـد األئمـة م 0)

 هـم.030هـم وتويف سنة )063األربعة املتبوعني، له من املناقمه ما ه يعد وه حيىص. ولد سنة )

أبـو  -م، طبقـا  احلنابلـة 0/446م، صفة الصفوة )00/055ي تيمجته يف: سري أعمام النبماء )]انظ 

 .  م[0/3) -حتقيق: حممد حامد الفقي  -بريو   -دار املعيفة  - احلسني حممد بن أيب يع  الفياء

 ،ند احلنفيةفتلف بذلك نف  أو عضو فديته ع  بيت املال ع يف احلكمويل األمي أو القايض  لذااألطأم 4)

واحلنابلة يف املذهمه، وهو قول عند الشافعية ، واستدلوا ع  وجوهبا يف بيـت املـال بأنـه خطـأ يكثـي 

 عاقلة أجحف هبم. الوجوده ، فلو وجمه وامنه ع  

ة كاخلطـأ يف غـري عاقلالواهمه املالكية، والشافعية يف املذهمه، وهو رواية عند احلنابلة أهنا جتمه ع   

عاة أن املالكية ييون أن اإلمام إن (اد يف التعزيي يظن السمامة فخاب ظنه فأدر ، وإن ، مت ميااحلكم

 ُك فالدية ع  العاقلة.

ــة )5/06م، البحــي اليائــق )4/020]انظــي: تبيــني احلقــائق )  م، مواهــمه اجلليــل 3/526م، املدون

ــل للخــييش )6/020) ــ  الرشــح الصــِري 5/0665م، أح  ترصــ خلي ــية الصــاو  ع م،حاُ

م، اإلنصــا  8/423م، املِنــي )5/545م، مِنــي املحتــا  )2/026م، حتفــة املحتــا  )3/525)

 [.  م6/048م، كشا  القنا  )4/405م، أح منتأى اإلرادا  )02/000)

   م.3/030(اد املعاد )م 3)
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 إنـام كـان يف بيـت املـال»فقـال:   ييغ ابن القيم  (1) وقد ناقش ابن مفلح

ألنه وكيل كسائي الوكماء، وهلذا له ع  هـذه اليوايـة عـزل  ; ]يعني خطأ اإلمام واحلاكم[

، مـم اهـمه إىل نفـي الضـامن (3)«، وهذا بخما  الطبيـمه- وغريه (2)اكيه القايض-نفسه 

بالكلية مادام أن الطبيمه اجتأد يف وصف الدواء وق خيالف قطعيـًا؛ قياسـًا عـ  املفتـي إاا 

ه ) مت أنـه قـد يقـال ظـاهي كمامأـم:»تيتمه ع  خط ه إتما  وق خيالف قطعيًا، مم قال: 

                         
 ،األصـويل ُم  الدين، أبوعبداهلل. الفقيـه، ،هو: حممد بن مفلح بن حممد بن مفي  املقدر احلنبيلم 0)

وأعلــم النــاس   ابــن تيميــةُــيخ اإلســمام تلميــذ  ،أقىضــ القضــاة  العمامــة، العــاق، ،اإلمــام

. «مماحتتاق ةاالفلكاأعل اب ذهبااإلمم اأمحدامناابنامفلح»:  ابن القيمعنه ، قال باختياراته

، هــم. مـن مؤلفاتـه: )الفـيو م يف الفقـه، و )النكـت عـ  املحـيرم يف أصـول الفقـه 564تويف سنة )

 و)اآلداب الرشعيةم. 

بيهان الدين إبـياهيم بـن حممـد بـن  -]انظي تيمجته يف: املقصد األرُد يف اكي أصحاب اإلمام أمحد  

حتقيـق: د. عبـد الـيمحن بـن سـليامن  -هــ 0302 - 0ط -الييـا   -مكتبة اليُد  -عبد اهلل مفلح 

م، النجــوم الزاهــية 6/03م، الــدرر الكامنــة )6/022م، ُــذرا  الــذهمه )0/505) -العثيمــني 

   م[.00/06)

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفياء. مـن أهـل بِـداد. ُـيخ القايض أبو يع : هو م 0)

هـم، و تويف سـنة  482احلنابلة يف وقته، وعاق عرصه يف األصول والفيو  وأنوا  الفنون. ولد سنة )

حكام السلطانيةم، و )املجيدم، ) اجلامت الصِريم، هـم. من مؤلفاته: ) أحكام القيآنم، و )األ358)

  .ويف األصول )العدةم، و )الكفايةم

، م4/426) ُـذرا  الـذهمه، م042-0/024)]انظي تيمجته يف: طبقـا  احلنابلـة هبـن أيب يعـ   

   .م[6/22) األعمام للزركيل

 م.  0/354م اآلداب الرشعية )4)
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لكـن ، ميعني حتى لـو خـالف القطعـي)أنه ه وامن هنا  ما جنت يدهيضمن احلااق إه إا

 .(1) «وقد أخطأ هنا بلسانه بمخالفة قاطت فأو كاملفتي ،ميادهم أنه إاا كان طبه عمماً 

الطبيــمه إاا أخطــأ يقصــد هــذا النــو  مــن  عــنولعــل مــن نفــى مــن أهــل العلــم الضــامن 

اخلطأ وأدخل فـيام أمجـت عليـه الفقأـاء مـن ، بل لو أخي  هذا النو  من حيز اجلناية (2)األخطاء

 ط اباامان) : عدم تضمني الطبيمه احلااق الذ  ق يتعد ق يكن الك بعيدًا؛ ملفأوم قوله

وهـذا يـدل عـ  أنـه إاا عـي  منـه »: قال ابن القيم  ،(3)(واالايعل امويفاطبافهواضممن

 .، واهلل تعاىل أعلم(5)ذاويف كمام ابن مفلح السابق إُارة ملثل ه ،(4) «طمه وأخطأ ق يضمن

                         
 م.  0/354ماآلداب الرشعية )0)

وأمجعوا ع  أن الطبيـمه إاا أخطـأ لزمتـه الديـة، »م: 3/448يف بداية املجتأد )  ابنارشدقميفام 0)

وعنامملكارواياةاأنايفالايسامثل أن يقطت احلشفة يف اخلتان وما أُبه؛ اا  ألنه يف معنى اجلاين خطأ، 

أيـة كـام يف الفتـاوى الفق -، وقال ابن حجي اهليتمـي «علييفايشع,اوذلكاعودهالذااكمنامناأهلاالطب

ولناعادفاالطاباوألطاأا ايضا ناكااماذكادهااباانا»: -م 3/002) -املكتبـة اإلسـمامية  -الكـربى 

وخصه ابن الصماح بام إاا قال داواين هبذا، أما إاا قال داواين من غري تعيني فيضـمن،  ,ةيجاوري ه

ث ، واسـتدل لـه يف اخلـادم بحـديواعت دابعضه ااألويفافقميفاالايض ناالعمرفامطلقماحيا األطاأ

م، ابـن 445، 446]أبـو داود ) (قتلوهاقاتله ااهلل): املشجو  الذ  أميوه بالِسل فام  فقال 

 . «أنه ومنأم ، وق ينقل عنه م[550ماجه )

   .486م تقدم  يجيه ص4)

 .  م3/053إعمام املوقعني )م 3)

يجـل أن حيجمـه أو وإاا أمـي ال»: أن نستشأد به يف هذا املقام قول اإلمام الشافعي  وممماي كنم 5)

فإناكمنافعلاممايفعلامثليفاممامافيايفاالصاالحالل فعاويفابايفاخيتن غمامه أو يبيطي دابته فتلفوا من فعله، 

وإن كان فعل ما ه يفعل مثله من أراد الصماح وكـان  عوداأهلاالعل ابتلكاالصومعةافالاضامناعلييف,

 [.  م6/085األم )] «عاملا به فأو وامن
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إن من املتقير يف واقت العمل الطبي اليوم أن الطبيمه ه يمكنه مزاولة عمله يف  صصه 

إه بعد أن حيصل ع  تيخيص املزاولة يف هذا التخصص، حيث يياعى يف هذا الرتخيص 

  .(1)لعميل للطبيمه كل بحسمه اختصاصهاجتام  املؤهل العلمي وا

قد  - تيخيص مزاولة املأنةاحلصول ع  أ   -ومن اللطيف أن نذكي أن هذا اإلجياء 

فـأمي اخلليفـة  ،بعد أن ما  رجـل بسـبمه خطـأ طبـيوالك  هـ،402حصل نحوه يف عام 

إه مـن العبار املقتدر حمتسبه إبياهيم بن حممد بن بطحا بمنت مجيـت األطبـاء مـن املعاجلـة 

له رقعة بام ي طلـق لـه الترصـ  فيـه  )سنان بن مابت بن قيةم وكتمه امتحنه الطبيمه الشأري

عـدا الـذين ق  -طبيبـًا  862وقد امتحن يف بِداد وحدها وقتـذا  أكثـي مـن  ،من الصناعة

 .(2) - يدخلوا اهمتحان لشأيهتم وعلو ُأهنم يف الطمه

فإنه حين ذ ه حيق لـه مزاولتأـا، فـإن فعـل  فإاا منت ويل األمي الطبيمه من مزاولة مأنته

طبيـمه أو خـتن  يمـن مـا  مـن سـق»: (3) فإنه يكون وـامنًا، قـال ابـن رُـد اجلـد

االالرضسًا ق يضمنه إن ق خيط ا يف فعلأام،  هاحلجام أو تقليع دو اأنايوهممهمااحلمك اعاناالقح

                         
 .034ص -طبية يف ميزان القضاء هلاين اجلبري انظي: األخطاء الم 0)

 .420ص -عيون األنباء يف طبقا  األطباء هبن أيب أصيبعة  انظي:م 0)

هو: حممد بن أمحد بن رُد القيطبـي املـالكي، أبـو الوليـد. اإلمـام العمامـة ، ُـيخ املالكيـة ، قـايض م 4)

هــم.  502ا  يف ا  القعـدة سـنة )اجلامعة بقيطبة، كان أفقه أهل األندل ، عاا سبعني سنة ، وم

 من تصانيفه: )املقدما م، )البيان والتحصيلم.

م، العـرب يف خـرب مـن غـرب 3/60، ُـذرا  الـذهمه )058ص -]انظي تيمجته يف: الديبا  املـذهمه  

 .م[02/520م، سري أعمام النبماء )3/35)
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 . (1)«بإذنيف,اف نالملفيفاض نلالاعىلاذياريدرا

فما بد منـه  -وهو إان امليي  أو وليه إن كان غري أهل لإلان  -أما اإلان اخلاص 

أيضًا قبل البدء باملعاجلة، وهذا اإلان يف واقت العمل الطبي اليوم منه ما يكفي فيـه أن 

ًا مثـل: اإلان بـإجياء الفحـص الرسـيي ، أو التحاليـل املخربيـة العاديـة  يكون ُـفويى

ادية ونحو الك مما لي  فيه تدخل مباأ كتحليل الدم والبول والربا(، أو األُعة الع

يف جسم امليي  ، ومنه ما يتعني كونه كتابيىًا مثـل: اإلان بـإجياء عمليـة جياحيـة، أو 

عمل  ديي عـام أو نصـفي، أو اسـتخدام املعاجلـة الكيميائيـة أو اإلُـعاعية يف عـما  

 الرســطان، أو إجــياء أ  فحوصــا  فيأــا تــدخل يف جســم اإلنســان مثــل: القســطية

القلبية، ومنـاظري اجلأـا( اهلضـمي أو البـويل أو التناسـيل، أو أخـذ عينـة مـن الكبـد أو 

  .(2)اليئتني أو الك  وغريها

أو وليه إن كان غري  -إان امليي   يف اُرتاط -رمحأم اهلل تعاىل  -قد اختلف العلامء و

عـد أو تفـييط، هنتفاء املسؤولية عن الطبيمه يف حالة وقو  التلف من غـري ت -أهل لإلان 

 :وبيان اختمافأم كام ييل

 األقوال يف املسألة:

يضــمن الطبيــمه مطلقــًا إاا قــام باملعاجلــة دون إان معتــرب، وإليــه اهــمه  القااويفااألويف:

                         
أبو الوليد حممـد بـن أمحـد بـن  -البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخيجة م 0)

ــابن رُــد اجلــدم  ــي )املعــيو  ب  -هـــ  0323 -بــريو   -دار الِــيب اإلســمامي  -رُــد القيطب

 .م2/438)

ومن بحو  ندوة )أخماقيا  املامرسة الطبيـة يف اإلسـمام  -د. حسان ُميس باُا  -إان امليي   انظي:م 0)

ــدة مــن ) – ــا  يف امل ــزم املنعقــدة يف اليي ــق )0303م حمــيم 2-5أوجــه التمي م مــارس 00-02هـــ املواف

 .04ص -م، والذ  نظمه مستشفى امللك فيصل التخصيص وميكز األبحا  بالييا  0224
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 . (4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)مجاهري العلامء من احلنفية

إه إاا تعـدى أو فـيط،  إان معتربيضمن الطبيمه إاا قام باملعاجلة دون ه القويفاالثمين:ا

 . (6)، وأيده بع  العلامء املعاملين(5) وإليه اهمه ابن القيم

                         
  .م6/568، رد املحتار )38ص -م، جممت الضامنا  0/006انظي: اجلوهية النرية )م 0)

 .م2/460جلليل )منح ا م،8/000أح  ترص خليل للخييش ) م،8/342انظي: التا  واإلكليل )م 0)

 .م5/054حاُية اجلمل ) م،3/066أسنى املطالمه ) م،6/63انظي: األم )م 4)

ــي )م 3) ــي: املِن ــى اإلرادا  ) م،6/55) اإلنصــا ، م404-5/400انظ ــا  0/52أح منتأ م، كش

 م.4/655مطالمه أويل النأى ) م،3/45القنا  )

وهـذا مووـت »م، وقـواه باألدلـة، مـم قـال: 3/030هذا القول احتامهً يف (اد املعـاد ) ذكداابناالقي م 5)

، وق يرصح باختيار هذا القول، ولكن ميلـه إليـه ظـاهي، ومـن َمـم ملح ابـن مفلـح يف الفـيو  «نظي

 .م بأنه اختيار ابن القيم 6/55م، واملاورد  يف اإلنصا  )3/350)

لرشـيعة اإلسـماميةم عـن حممد نـزار الـدقي يف مقـال لـه بعنـوان )مسـؤولية الطبيـمه يف ا نقلاالدكتورم 6)

يف أن مناط الضامن هو كـون الفعـل جـاء  تأييده ليأ  ابن القيم  الشيخ حممد أبو (هية 

ع  وجأه أو ه، إه أنه يميل إىل أن يكون الضـامن يف هـذه احلالـة عـ  بيـت مـال املسـلمني حتـى ه 

﴿يف قولـه تعـاىل:  القيآن يرصح بأن دم املسلم ه يـذهمه خطـأ والـكألن يضيت دم مسلم خطأ؛   

              ﴾[.20 ،سورة النساء] اآلية 

، لكن يمكن أن يقال جوابًا ع  ما وق يتسن يل الوقو  ع  نص كمام الشيخ حممد أبو (هية  

ن الك هدرًا، فكذا يف هذه اكيه: إن الطبيمه إاا عالغ امليي  بإانه فتلف من غري تعد  وه تفييط كا

الصورة، لكن يمكن أن جياب بالفيق أنه حينام أان يكون قد سلط الطبيمه عـ  نفسـه فكـان هـدرًا، 

أما يف حالة عدم اإلان فإنه ق حيصل تسليط فكان مضمونًا، لكـن ملـا كـان منـاط وـامن الطبيـمه هـو 

ه وامن ع  الطبيمه ومـن مـم  فإنه -والفي  أن األمي لي  كذلك  -كون فعله ق يأ  ع  وجأه 

 انتقل الضامن إىل بيت املال، واهلل أعلم.

، 00العـددان  -جملة لواء اإلسمام  -حممد أبو (هية  -انظي: املسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسمامية  

 -حممد نزار الـدقي  -م. نقمًا عن: مسؤولية الطبيمه يف الرشيعة اإلسمامية  0232هـ/0468 - 00

 وسوعة اإلعجا( العلمي يف القيآن والسنة ع  اليابط:موقت امل

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=3  
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يف حـاه  املـي   ه يضمن الطبيـمه إاا قـام باملعاجلـة دون إان معتـرب القويفاالثمل :

 . (1)الشديد، ويضمن يف حاه  املي  غري الشديد، وإليه اهمه ابن حزم 

 أدلة األقوال:

لذااقم ابمملعمجلاةادوناديفاأصحمباالقويفاالثمل االقمةلونابعد اضامناالط يباأوال :ااست

اباماييل:الذنامعتربا احمالتااملدضاالشديد

وفعـــل الطبيـــمه يف هـــذه احلالـــة ،    ﴾(2)﴿ :قولـــه تعـــاىل[ 0]

والتقوى بشـفائه مـن علتـه التـي  املقصود به نفت امليي ، ويف هذا إعانة للميي  ع  الرب

 .(3) تعيقه عن املصالح الدينية

بأنه لي  من الرب إقدام الطبيمه ع  إيمام املـيي  بـدون روـا  وقدانوقشاهذااالدليل

منه، وبذلك ينتفي وصف الرب عن هذه املعاجلة هبذا اهعتبار، بل هـي متضـمنة لألايـة مـا 

ا .(4)دام امليي  غري را  هبا

                         
فإناقممتابيوةا,اأواعل ااحلامك اأنا لاكاالياداالايدجاىادامابادع,اوالا وقاا,ا»:  قميفاابناحز م 0)

قطعا,افالايشعاعىلاالقمطعا,اوقداأحسنا,األنيفادواع,اوقداأماداوأهنمامهلكةاوالابد,اوالادواعادمالالاال

بمملااداواة.اوهكااذااالقااويفا االرضااسالذااكاامناشااديدااأل اقمطعااماباايفاعااناصااال يفا,اارسااويفااهللا

ومصملحاأمورها,افهذاا عموناعىلاالرباوالتقوى...اوأممالذااكمنايدجىالألكلةابادعاأوا وقااا,اوكامنا

القطعاشغليفاعناصال يفا,اومصملحاأمورها,افعىلاالقمطعاوالقملع:االقودالرضسا توقااأحيمنما,اوالاي

 [.م00/68املح  )«. ]ألنيفاحيوئذامتعد,اوقداأمدااهللا عمىلابملقصمصا االقود

 . [0، اآلية ]م سورة املائدة،0)

 م.00/68املح  ) انظي:م 4)

 . 544ص  -انظي: أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي م 3)
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حمسن بفعلـه فـما  الطبيمه هناو،      ﴾(1)﴿: قوله تعاىل[ 0]

  .(2)سبيل للضامن عليه

أن الطبيمه ه يعترب حمسنًا يف حال إقدامـه عـ  جـيح الِـري بأن وقدانوقشاهذااالدليلا

ا(3) وأايته بِري إانه ورواه، بل هو ميسء إىل الك الِري بإيمامه.

بعد اضامناالط يابالذااقام ابمملعمجلاةادوناالقويفاالثميناالقمةلونااثمنيم :ااستديفاأصحمب

ا:الذنامعتربالذاا ايتعداأوايفد اباماييل

حمسن بفعلـه فـما  الطبيمه هناو،      ﴾(4)﴿قوله تعاىل: [ 0]

  .(5)سبيل للضامن عليه

اوقداس قتامومقشةاهذااالدليل.

وإن ق يكن متعديا  يف إسقاط الضامن،كان متعديًا ق يكن لإلان أمي  أن الطبيمه إن[ 0]

  .(6)فما وجه لضامنه

ـم يرتتـمه عليأـا اويومقشاهذااالدليل بأن نف  معاجلته من غري إان تعد تعـديًا، ومـن مى

ااالضامن.

                         
 [.20، اآلية ]بةالتوم سورة 0)

 .م 00/68انظي: املح  )م 0)

 .544ص  -انظي: أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي م 4)

 [.20، اآلية ]التوبةم سورة 3)

 م.3/030انظي: (اد املعاد )م 5)

 املصدر السابق .انظي م 6)
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بضامناالط يبامطلقم الذااقم ابمملعمجلةادوناثملثم :ااستديفاأصحمباالقويفااألويفاالقمةلونا

ا:نامعترباباماييللذ

ياامامعرشااااألط اامعاوال ياامطدةا)خطــمه النــاس فقــال: أنــه  عــيل مــا ورد عــن [ 0]

,افليألذالوفسيفاالرباعة,افإناعاملجاشايئم او ايألاذا واملتط  ف,امناعملجاموك النسمنم اأوادابة 

  .(1)لوفسيفاالرباعةافعطبافهواضممن(

 فعـل بِري إان وليـه فإنـه يكـون قـدأنه إاا داوى املكلف بِري إانه أو غرَي املكلف [ 0]

 .(2)عليه الضامن ، واملتعد فعمًا غري مأاون له فيه فيعد متعدياً 

بأن التعد  وعدمه إنام ييجت إىل فعل الطبيمه، فما أمـي لـإلان ا:وقدانوقشاهذااالدليل

ا .(3)وعدمه فيه

ترصـفوا يف بأن امليي  أمانة بيد الطبيمه، وسـائي األمنـاء إاا ا:وجيمباعناهذهااملومقشة

ااألمانة بِري ما أان هلم فيه صار نف  ترصفأم تعديًا فيضمنون، فكذا الطبيمه.

بضــامن الطبيــمه مطلقــًا إاا قــام باملعاجلــة دون إان الــياجح هــو القــول األول القــايض 

 وسبمه الرتجيح هو: معترب،

 ناقشة.قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عامى ورد عليأا من امل[ 0]

 وعف أدلة املخالفني مت اإلجابة عام استدلوا به.[ 0]

أننا لو قلنا بجوا( قيام األطباء باملعاجلة بدون إان امليي  بناء ع  أهنـم قاصـدون  [4]

ألموال الناس ولو بِري رواهم ليتاجيوا هبا  أن يقال بجوا( أخذ التجار الك للرب لزم من

فما وامن عليأم إاا ق يتعدوا، وهذا ق يقل به أحد،  ولينفعوهم هبذه التجارة، وإاا خرسوا

                         
 .م08235رقم ) -م 2/350) -باب الطبيمه -رواه عبد الي(اق يف املصنف يف كتاب العقول م 0)

 .م3/45م، كشا  القنا  )404-5/400انظي: املِني )م 0)

 .م 3/030انظي: (اد املعاد )م 4)
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فمن بـاب أوىل أن ينتفـي اعتبـاره يف األبـدان التـي هـي  اا انتفى اعتبار الك يف األموال،إف

  .(1)أعظم حيمة عند اهلل عز وجل، وتلفأا ه يمكن تعويضه بخما  املال

اويسقفاوجوباألذااإلذنامنااملديااأواولاييفا احملتف:

تلـف يف اجلسـم ال احلاه  اإلسعافية التي يكون فيأا امليي  مأددًا باملو  أو يف[ 0]

أو األعضاء إاا ق يتم إسعافه فورًا، وكانت حالته الصـحية ه تسـمح بأخـذ اإلان الطبـي، 

ويف العادة يكون لدى الطبيمه إان عام من السلطا  املختصة بتقديم العما  اإلسعايف يف 

 هذه احلاه .

شى انتشاره يف املجتمت ما ق يبادر بعما  امليي ، يف ح[ 0] الة اإلصابة بمي  معد خي 

 (2) ففي هذه احلالة يعالغ امليي  أو يعزل وإن ق يأان بذلك.

الا): والدليل ع  هذا اهستثناء هـو القاعـدة الكليـة الكـربى التـي يمثلأـا قولـه

 .(3)(رضراوالارضار

اُــرتاط إان املــيي  بقــيار جممــت الفقــه ولعــل مــن املناســمه أن أخــتم احلــديث عــن 

يف دورتـه السـابعة، بشأن )العما  الطبـيم، اإلسمامي املنبثق عن منظمة املؤمتي اإلسمامي 

 م،0220مـايو  03 - 2هــ، املوافـق 0300او القعـدة  00 - 5والتي عقد  يف املدة من 

  بجدة يف اململكة العيبية السعودية، والذ  جاء فيه:

ن املــيي  للعــما  إاا كــان تــام األهليــة، فــإاا كــان عــديم األهليــة أو )أم يشــرتط إا» 

ناقصأا اعترب إان وليه حسمه تيتيمه الوهية الرشعية ووفًقا ألحكامأا التي حترص ترص  

 الويل فيام فيه منفعة املوىل عليه ومصلحته ورفت األاى عنه.

                         
   .544ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي  م انظي:0)

   .066-060ص  - م انظي: املصدر السابق0)

 .  055م تقدم  يجيه ص4)
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ر بــاملوىل عليــه، عــ  أنــه ه يعتــرب بترصــ  الــويل يف عــدم اإلان إاا كــان واوــح الرضــ

 وينتقل احلق إىل غريه من األولياء مم إىل ويل األمي . 

كاألميا  املعدية والتحصينا   ،)بم لويل األمي اإللزام بالتداو  يف بع  األحوال

 .الوقائية

العـما   ) م يف حاه  اإلسعا  التي تتعي  فيأا حياة املصـاب للخطـي ه يتوقـف

 ع  اإلان.

األبحا  الطبية من موافقة الشـخص التـام األهليـة بصـورة خاليـة  )دم ه بد يف إجياء

وجيـمه أن ه يرتتـمه عـ   ،من ُائبة اإلكياه )كاملساجنيم أواإلغـياء املـاد  )كاملسـاكنيم

 إجياء تلك األبحا  رضر.

   .(1)«وه جيو( إجياء األبحا  الطبية ع  عديمي األهلية أو ناقصيأا ولو بموافقة األولياء

منأا مـا يتعلـق بحـق اهلل  إاا مبت موجمه املسؤولية الطبية تيتمه ع  الك آمار،هذا، و

وهو مـا يعـي  بـاحلق  -، ومنأا ما يتعلق بحق العبد -وهو ما يعي  باحلق العام  -تعاىل 

  .(2)-اخلاص 

ن قبل ويل األمي أو أما ما يتعلق بحق اهلل تعاىل أو احلق العام فيتمثل يف تعزيي الطبيمه م

القايض يف بعـ  احلـاه  التـي تـدل عـ  جأـل ُـديد، أو إمهـال غـري مـربر، أو  الفـة 

                         
   م.65م )، قيار رق038ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي م انظي: 0)

: هو ما يتعلق به النفت العـام مـن غـري اختصـاص بأحـد، فينسـمه إىل اهلل تعـاىل لعظـم خطـيه حقااهللم 0)

 وحق العبد: هو ما يتعلق به مصلحة خاصة. ،وُمول نفعه

دار  -عـماء الـدين عبـد العزيـز بـن أمحـد البخـار   -]انظي: كشف األرسار أح أصول البـزدو   

 -سعد الدين مسعود بن عمي التفتـا(اين  -م، التلويح ع  التوويح 3/043) -الكتاب اإلسمامي 

م،التقييــي 0/422)- م0258هـــ/0455 -القــاهية  -مطبعــة حممــد عــيل صــبيح الكتبــي وأوهده 

 م[.0/023والتحبري )
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  .(2)(1)للقواعد املنظمة لعمل األطباء

والتعزيــي هــو )عقوبــة مرشــوعة غــري مقــدرة، عــ  انــوب ق ترشــ  فيأــا حــدود وه 

تحديد هـذه العقوبـة، ، وقد جعل الشار  للحاكم )القايضم سلطة تقدييية ل(3) كفارا م

والك بحسمه اجلاين، واملجنيى عليه، واجلناية
 (4) . 

                         
 بإجياء عملية يف مستوصف يمنت النظام إجياءها إه يف املستشفيا . كأنايقو م 0)

 [.054ص -يف ميزان القضاء هلاين اجلبري  ]انظي: األخطاء الطبية 

م، 8/342م، التا  واإلكليل )0/405تبرصة احلكام هبن فيحون ) م انظي يف تعزيي الطبيمه اجلاهل:0)

قاسـم بـن عبـد اهلل األنصــار   -إدرار الرشـوق عـ  أنـواء الفـيوق )مطبـو  مــت الفـيوق للقـيايفم 

)مصورعن طبعـة دار إحيـاء الكتـمه العيبيـة  -بنان ل -بريو   -عاق الكتمه  -املشأور بابن الشاط 

 .  م 3/002م، الفتاوى الفقأية الكربى هبن حجي اهليتمي )3/02) -هـم 0435سنة 

مـن املالكيـة، و الشـافعية،  -اىلرمحأـم اهلل تعـ - تعييـف مجأـور الفقأـاء-تقييبـا-هـو  هذااالتعديام 4)

 . « أديابادونااحلاد» :بتعييـف التعزيـي اصـطماحا بأنـه -ىلاهلل تعـا مرمحأـ-احلنابلة، بينام ينفيد احلنفيـة و

م، تبرصـة احلكـام 5/33م، البحـي اليائـق )4/025م، تبيني احلقـائق )5/435انظي: فتح القديي )]

م، األحكام السلطانية 2/455م، منح اجلليل)8/345م، التا  واإلكليل ملخترص خليل )0/088)

 -بـريو   -دار الكتـمه العلميـة  -مـد حبيـمه املـاورد  أبو احلسن عيل بـن حم -والوهيا  الدينية 

م، كشــا  2/038م، املِنــي)8/08م، هنايــة املحتــا )5/500، مِنــي املحتــا  )024ص -لبنــان 

 [. م6/002م، مطالمه أويل النأى)6/000القنا  )

م، الطـيق 0/082، تبرصـة احلكـام هبـن فيحـون )024األحكـام السـلطانية للـامورد  ص م انظي: 3)

عـماء الـدين  -مني مـن األحكـام ، معني احلكـام فـيام يـرتدد بـني اخلصـ483ية هبن القيم صاحلكم

، السياسـة الرشـعية 025ص  -لبنـان  -بـريو   -دار الفكي  -احلسن عيل بن خليل الطيابليس أبو

، 052ص -القاهية  -مكتبة ابن تيمية  -أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -يف إصماح الياعي واليعية 

جلنـة التـأليف والرتمجـة  -عبد اليمحن بن نرص بـن عبـد اهلل االشـيزر   -ية اليتبة يف طلمه احلسبة هنا

   .022ص  -م 0280هـ/0320 -0ط -والنرش
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وأُري إىل نو  حمدد من التعزيي خيتص باملأنة أه وهـو سـحمه تـيخيص مزاولـة املأنـة 

عـ  هـذا  -رمحأم اهلل  -، وقد نبه الفقأاء (1)سواء أكان دائاًم أم مؤقتاً  واملنت من ممارستأا،

 .(2)مه اجلاهليف مسألة احلجي ع  الطبي

 وأما ما يتعلق بحق العبد فيتمثل يف أميين:

نادرة يف  - (4)كام تقدم-، وهي (3)القصاص: وهو خيتص بحاه  العمد العدوان[ 0]

 نطاق العمل الطبي.

سـواء كـان مقـدرًا مـن قبـل  -الضامن: وهو يشمل دية الـنف ، وأرا مـا دوهنـا [ 0]

  .(6)- (5)در وهو الذ  يسمى باحلكومةالرش  والذ  يسمى أحيانًا دية، أو غري مق

                         
 .054-050ص -يف: األخطاء الطبية يف ميزان القضاء هلاين اجلبري تطبيقا  قضائية ع  الك انظي م 0)

م، أح جملـة 5/53الفتاوى اهلنديـة ) ،345ص-الضامنا م، جممت 0/030اجلوهية النرية )م انظي: 0)

 -م،الفتـاوى الفقأيـة الكـربى هبـن حجـي اهليتمـي 0/654م)0/32األحكام العدلية لعيل حيـدر)

 م.3/002)

م، حاُـية الدسـوقي عـ  الرشـح 6/65األم ) م انظي يف القصاص من الطبيمه عنـد تعمـده اجلييمـة:4)

   م .8/05م، أح  ترص خليل للخييش )8/45م، التا  واإلكليل )3/455الكبري )

   . 422م ص3)

دار  -قاسم بـن عبـد اهلل القونـو   -أني  الفقأاء يف تعييفا  األلفاظ املتداولة بـني الـفقأـاء  م انظي:5)

-020ص -حتقيق: د/أمحد بن عبد الي(اق الكبييس -م  0286هـ/  0326- 0ط -جدة  -الوفاء 

024 ،025.   

اختلفـوا يف وجـوب أجـية الطبيـمه وممـن  -رمحأـم اهلل تعـاىل  -نبه هنا عـ  أن الفقأـاء أ وأحباأنم 6)

 =                                     الدواء يف اجلناية التي لي  فيأا دية مقدرة بل حكومة فحسمه ع  قولني:
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وهـو مـذهمه  وجوب أجية الطبيمه وممن الدواء: وهذا هو القول الـياجح عنـد املالكيـة، األويف:ا=ا

 اجليح بدون عيمه.  ءاحلنابلة، كام أنه قول صاحبي أيب حنيفة إاا ق جتمه احلكومة بسبمه بي

 عدم وجوب أجية الطبيمه وممن الدواء: وهذا هو مذهمه احلنفية، وقول عند املالكية.الثمين:اا

 وق أقف ع  قول للشافعية يف املسألة. 

يف عـدم وجـوب  -رمحأم اهلل تعاىل  -خما  بني الفقأاء أما إاا كانت اجلناية توجمه دية مقدرة فما  

إه ما استحسـنه بعـ  املالكيـة مـن إجيـاب الـك يف مووـحة الوجـه  -أجية الطبيمه وممن الدواء 

، لكن اهمه بع  الفقأاء املعاملين إىل إجياب الك مت الدية، وعللوا لقوهلم بام -واليأس خاصة 

 ييل:

ق باملجني عليه غري األاى الـذ  حلقـه يف جسـمه، فـإاا كانـت أجـية أن أجية الطبيمه رضر مايل قد حل. 0

بقي الرضر الذ  أصاب جسمه بما عو ، وهـذا منـا   الواجبة تعويضًا، مقدار الديةالطبيمه هي 

 لعدل الرشيعة اإلسمامية احلكيمة واعتداهلا.

فـما  ل الِـري بالتسـبمه،أن الك يتفق مت قواعد املسؤولية يف الرشيعة؛ إا هو داخل يف باب إتـما  مـا. 0

 يتعار  مت وجوب الدية واألرا. 

لكن ه يظأي وجاهة هذا القول من جأة  الفته هتفاق الفقأـاء مـن جأـة، وألن مـا اكـيوه ق يـيا   

بـل جــاء  النصــوص بإمبـا  هــذا املقـدر فحســمه، فيجــمه الوقـو  عنــد مقتىضــ  (مـن الترشــيت،

 النصوص، واهلل تعاىل أعلم.

م، أح  ترص 4/360م، حاُية الدسوقي )5/406م، بدائت الصنائت )06/80)]انظي: املبسوط  

ــل للخــييش ) ــل )6/052خلي ــا  واإلكلي ــل )5/448م، الت ــمه اجللي ــية 6/052م، مواه م، حاُ

م، الفعل الضار والضامن فيه 4/400م، مطالمه أويل النأى )3/480الصاو  ع  الرشح الصِري )

، العـدوان يف 048ص -م 0288هــ/0322 -0ط -مشق د -دار القلم  -مصطفى أمحد الزرقا  -

ــه اإلســمامي  ــد أمحــد رسا   -الفق ــت  -د. حمم ــة والنرشــ والتو(ي ــاهية  -دار الســمام للطباع  -الق

 .  [342ص
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يف غـري حـاه  العمـد  -وه بد مـن التنبـه إىل أن الضـامن املـايل الـذ  يتحملـه الطبيـمه 

وجنايـة الطبيـمه يف قـول »: قـال اخلطـايب  ،(1)حمكوم بقواعد اجلناية اخلطـأ-العدوان 

حمـل مـا بلـغ مقـدار أن عاقلـة الطبيـمه تت ومن هذه القواعـد: ،(2) «عامة الفقأاء ع  عاقلته

إن  -، وأنه إاا ق يكن للطبيمه عاقلة أو عجز  حتملأا بيت املال (3)ملث الدية الكاملة فأكثي

 .(5)فإن تعذر احلصول ع  الدية من بيت املال حتملأا الطبيمه ،(4)-كان الطبيمه مسلاًم 

                         
   م.3/042م، (اد املعاد )3/448بداية املجتأد ) م انظي:0)

   م.6/452معاق السنن )م 0)

املالكية غري أهنم جيعلون ملث الدية مطلقـًا وه يقيدونـه بثلـث املذهمه عند احلنابلة، ومثلأم  هذااهوم 4)

فتتحمل العاقلة عندهم كل ما كان أرُه نصف عرش الدية مطلقًا فـأكثي،  الدية الكاملة، وأما احلنفية

 وييى الشافعية أن العاقلة تتحمل القليل والكثري.

م، 326-02/325القـديي )فـتح تكملـة م، 5/400م، بـدائت الصـنائت )05/83]انظي: املبسوط ) 

م، 5/433م، األم )8/436م، التـا  واإلكليـل )5/020م، املنتقى أح املوطأ )3/526املدونة )

ـــا  ) ـــة املحت م، أح منتأـــى اإلرادا  02/008م، اإلنصـــا  )8/420م، املِنـــي )5/462هناي

 .  م[6/030م، كشا  القنا  )4/406)

ــائق ) م انظــي:3) ــني احلق ــار )، 083ص -نا  م، جممــت الضــام6/080تبي م، مواهــمه 6/635رد املحت

ــل ) ــا  )6/068اجللي ــا  )2/02م، حتفــة املحت ــة املحت م، 02/004م، اإلنصــا  )5/450م، هناي

   م.6/042م، كشا  القنا  )4/405أح منتأى اإلرادا  )

 نابلة.هذا هو مذهمه مجأور الفقأاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية ، واختيار ابن قدامة من احلم 5)

 واملذهمه عند احلنابلة سقوطأا. 

م، الرشح الكبري 6/065م، مواهمه اجلليل )6/86م، الفتاوى اهلندية )6/635انظي: رد املحتار )] 

ــوقي ) ــت حاُــية الدس ــا  )3/084م ــل )5/454م، هنايــة املحت م،املِنــي 5/23م، حاُــية اجلم

   .م[6/60م، كشا  القنا  )4/406م، أح منتأى اإلرادا  )8/400)
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 حالتان: -عند بع  العلامء  -لكن خيي  عن هذا األصل 

هو من جن  العمل الطبـي ووـمن حـدوده املعتـربة، وهـذا حاه  اخلطأ الذ  [ 0]

، بل إمـا ينتفـي الضـامن يف هـذه احلالـة (1)تقدم أنه يقوى القول بأن الطبيمه ه يضمن فيأا

قياسـًا عـ   بالكلية، أو يكون الضامن ع  بيت املال وه يتحمل الطبيمه وه عاقلته ُـي ًا؛

ويمكـن  وم بمصلحة عامة للمسـلمني،خطأ السلطان والقايض والو(راء ونحوهم ممن يق

 أن يكثي خطؤهم فيرض بعواقلأم.

ومثله مـن أخطـأ  -يف حالة الطبيمه اجلاهل بأصول وقواعد وأعيا  املأنة الطبية [ 0]

يكـون الضـامن يف مـال الطبيـمه  - (2)يف العمل الطبي خطأ غـري مقبـول يف العـي  الطبـي

 ط اباوالاامان) : دل عليـه قولـه، ويـ-(3)يف أصح قويل العلامء -ولي  ع  عاقلته 

                         
 .  425-420م انظي ما تقدم ص0)

 .  420م انظي ما تقدم ص0)

والالالفاأنيفالذاا ايكنامناأهالاالطاباأهناما ا»م: 3/448يف بداية املجتأد )  قميفاابنارشدم 4)

 .«ممليف

وهـو أحـد القـولني عنـد  الشـافعية،قد اهمه إىل أن الديـة عـ  العاقلـة لكن يف نفي اخلما  نظي؛ إا  

 املالكية.

م، 455، 3/08م، حاُـية الدسـوقي )8/342م)5/562م، التـا  واإلكليـل )5/55ظي: املتقى )]ان 

م، 8/45م، هنايـة املحتـا  )3/02م)0/066م، إدرار الرشوق هبن الشاط )0/342تبرصة احلكام )

دار  -ُـأاب الـدين أمحـد بـن محـزة الـيميل  -حاُية اليميل ع  أسـنى املطالـمه أح رو  الطالـمه 

أمحــد بــن قاســم  -م، حاُــية ابــن قاســم العبــاد  عــ  حتفــة املحتــا  3/066) -مي الكتــاب اإلســما

   م[.3/032م، (اد املعاد )2/025) -هـ 0405 -القاهية  -املطبعة امليمنية  -العباد  
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 ، واهلل أعلم.(2)، فاحلديث ظاهي يف كون الضامن عليه(1)(يعل امويفاطبافهواضممن

وأختم هذه التوط ة بقيار جممت الفقه اإلسمامي املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتي اإلسـمامي 

هــ، 0305حمـيم  02-03يف املدة من   م يف دورته اخلامسة عرشة والتي عقد030رقم )

يكـون الطبيـمه »بمسقط يف سلطنة عامن والذ  جاء فيه:  م،0223مارس  00-6ملوافق ا

 وامنًا إاا تيتمه رضر بامليي  يف احلاه  التالية:

 إاا تعمد إحدا  الرضر.م أ)

 إاا كان جاهمًا بالطمه، أو بالفي  الذ  أقدم ع  العمل الطبي فيه. مب)

 ية املختصة.إاا كان غريمأاون له من قبل اجلأة اليسم ـمج)

 إاا أقدم ع  العمل دون إان امليي  أو من يقوم مقامه. مد)

 إاا غير بامليي .م هـ)

إاا ارتكمه خطأ ه يقت فيـه أمثالـه وه تقـيه أصـول املأنـة، أو وقـت منـه إمهـال أو م و)

 تقصري.

 إاا أفشى رس امليي  بدون مقتىض معترب. م()

 اه  اإلسعافية )حاه  الرضورةم.إاا امتنت عن أداء الواجمه الطبي يف احل مح)

ــًا يف احلــاه  الســابق اكيهــا إاا -ومــن يف حكمــه  -يكــون الطبيــمه   مســؤوهً جزائيى

ل جزائيىـًا إه إاا أتوافي  أوط املسؤولية اجلزائية فيام عدا حالة اخلطأ )فقـية وم فـما يسـ

 واهلل تعاىل أعلم. ،(3)«كان اخلطأ جسيامً 

                         
   .486م تقدم  يجيه ص0)

 .  م 3/032م، (اد املعاد )3/448بداية املجتأد ) م انظي:0)

   ، واملوقت اليسمي للمجمت ع  الشبكة العاملية للمعلوما .022ص -زاينفقه النوا(ل للجي م انظي:4)
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إن استخدام وسائل منت اإلنجاب ه خيلو مـن مضـاعفا ، وقـد تقـدم اكـي يشء مـن 

، لكــن ســـبقت اإلُــارة إىل أن اســـتخدام أ  عــما  ه خيلـــو مـــن (1)هــذه املضـــاعفا 

و اسـتخدام العـما  مضاعفا  يمكن أن حتصل، لكن هذا ه يعني تيكـه، لكـن الشـأن هـ

 .(2)املناسمه للحالة املناسبة

وإاا أردنا أن نطبق ما تقدم من موجبا  املسؤولية الطبية يف حالة حدو  مضـاعفا  

من استخدام الوسائل احلديثة يف منت اإلنجاب فإنه ه بد من التمييز بني مضاعفا  ناجتـة 

ك، فـالنو  األول مـن عن خطأ أو تعد أو تفييط من جانمه الطبيـمه، وبـني مـا لـي  كـذل

املضاعفا  يكون الطبيمه مسؤوهً عنأا ويكـون وـامنًا ملـا يرتتـمه عليأـا مـن التلـف، يف 

حني أن النو  الثاين من املضاعفا  هو من جن  الرسـاية التـي أمجـت أهـل العلـم عـ  أن 

 الطبيمه ه يتحمل مسؤوليتأا.

ليمحية )اللولمهم وما حيصـل وإاا أردنا أن نطبق هذا التفصيل ع  مثال فلنأخذ األداة ا

 عنأا من مضاعفا  :

 إن من أهم مضاعفا  استخدام اللولمه ما ييل : 

وقد حيد  بشـكل متقطـت أو متواصـل لكنـه ه يلبـث أن يضـمحل بعـد  الوزفا: ا1]

 دورتني ُأييتني تقييبًا.

                         
 .452، 440-402ما تقدم ص :انظيم 0) 

 . 440ما تقدم ص :انظيم 0) 
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وقد حيد  ع  ُكل نوبا  مؤملة، وكأهنا تقلصا  رمحية ُبيأة بتقلصا   األ ا: ا2]

ممــا يســتوجمه تنــاول بعــ   -وخصوصــًا يف الشــأيين األوليــني مــن تيكيبــه  -طمــث ال

 األقياص املزيلة لألق.

وقد حيد  بعد ووت اللولمه بسبمه دخـول اجلـياميم ميكانيكيـًا أمنـاء  :اإللتهمب ا3]

تيكيمه اللولمه، أو بسبمه وجود اخليوط املدهة يف املأبل، والتي قد تسـتخدمأا اجلـياميم 

 اليحم.  كوسيلة لدخول

والــذ  يمكــن أن حيــد  يف بعــ  حــاه  عــدم متكــن  :احل االالاامر االاادح  ا4]

 اللولمه من منت تلقيح البويضة.

والذ  يمكن أن حيصل بسبمه النز ، أو بسبمه (يادة كمية الـدم أمنـاء  :فقداالد  ا5]

  .(1)احلي  والذ  حيد  عند كثري من النساء المايت يستخدمنه

 ه يتحمل الطبيمه مسؤوليتأا. وهذا النو  من املضاعفا 

لكن هنا  نو  آخي من املضاعفا  ناُئ عن تقصري الطبيمه يف أخذ التـاريخ املـييض 

 للميأة وإجياء الفحوص الما(مة، ومن الك :

داخل اليحم بدون فحـص حلـو  املـيأة مـن قبـل الطبيـمه  اللولمهإاا تم ووت [ 0]

  املأبليـة أو األورام الرسـطانية أو وصاد  أن كانت امليأة مصابة بأ  نو  مـن اهلتأابـا

األورام غــري اخلبيثــة يكــون الــك مــدعاة ألن تتعــي  املــيأة ألســوأ حــاه  اخلطــي مــن 

 لتأابا  والتسمم. اه

                         
، سياسـة ووســائل حتديـد النســل 052-062ص  -املـيأة يف رحلــة العمـي لِســان الـزهري   انظـي :م 0)

، 026ص -نولوجية لضياء الـدين مطـاو  ، املستحدما  البيوتك085-050ص-ملحمد عيل البار 

، كيـف  تـارين بينـامغ تنظـيم األرسة 042-002ص  -موسوعة املـيأة الطبيـة لسـبريو فـاخور  

 .442ص -، تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي 84-50ص -لوفاء منذر 



 

 

 

 

312 
 

يف حالة وجود أو  ،(1)قصرية مدةالوهدة أو اإلجأا  ببعد  اللولمهإاا تم ووت [ 0]

 ( 2) .قد يؤد  الك إىل انثقاب اليحم مي  يف اليحم

ا النو  من املضاعفا  يكـون الطبيـمه مسـؤوهً فيأـا مسـؤولية تقصـريية فيكـون وهذ

 وامنًا.

وهكذا يتم التعامل مت أ  من مضاعفا  استخدام الوسائل احلديثة يف منت اإلنجـاب 

حسمه السبمه الذ  أدى إىل حدومأا، فـإن كـان الطبيـمه طيفـا يف الـك حتمـل املسـؤولية 

 وإه فما، واهلل تعاىل أعلم.

إن طبيعة العماقة بني الطبيمه وامليي  تقوم ع  التعاقد بني الطيفني ع  بذل مصلحة 

معينة للميي  )التشخيص أو العما م يف مقابل أجي، وإن املعقود عليه يف حالة اليغبة يف 

لوسيلة املناسبة ملنت احلمل، ولي  املعقود عليه هو منت احلمل ؛ عدم اإلنجاب هو تقديم ا

بمعنى أن احلمل  ،والك ألن وسائل منت احلمل رغم ارتفا  نسبة نجاحأا غري يقينية األمي

  .(4)(3)قد حيد  باليغم من استخدام أية وسيلة من هذه الوسائل حتى التعقيم

                         
 .028ما تقدم ص :انظيم 0)

، املـيأة يف رحلـة العمـي لِسـان 025ص -املستحدما  البيوتكنولوجية لضياء الدين مطاو   انظي :م 0)

 .054ص-، سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار 052ص  -الزهري  

 .430ما تقدم ص :انظيم 4) 

 .336-334ص-سياسة ووسائل حتديد النسل ملحمد عيل البار  انظي:م 3) 
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)كـالواقي ، واحلوائـل املطاطيـة %4-0مـن نسبة فشل حبوب منت احلمـل  فمثمًا: تقدر

  .(1)%4-0 من ، واللولمه%5-4الذكي  واألنثو م من 

وإاا كــان الــك كــذلك فــإن تيتيــمه املســؤولية التعاقديــة عــ  الطبيــمه يف حــال فشــل 

اهلل سبحانه وتعـاىل قبول ؛ فقد أخرب مالوسائل املستخدمة يف منت اإلنجاب يعترب أميًا غري 

ســواء تعلــق التكليــف بالعبــادا  أو  - تأــاوطاق أا( وســعمــا جــاوأنــه ه يكلــف الــنف  

 .     ﴾(2)﴿، فقال عز من قائل: - باملعامما 

ولذااأرادااهللاللاقاا,ممامناكلااملامعايكاوناالولادا): وإاا أوفنا إىل ما تقدم قوله 

عة اإلسمامية تأبى مسـاءلة الطبيـمه ، أمكننا القول بأن مبادا الرشي(3)(يشعا اي وعيفايشع

 .(4)عن جميد حدو  اإلنجاب باليغم من استخدام الوسائل املانعة اً أو جنائيى  اً مدنيى 

*  *  *  *

                         
-ملحمـد رفعـت  ، العقـم واألمـيا  التناسـلية034-030ص -انظي: تقنيا  الطمه البيولوجيـة م 0) 

، تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين 002ص-، سياسة ووسائل حتديد النسـل ملحمـد عـيل البـار 040ص

، موســوعة املــيأة الطبيــة 483ص  -، املوســوعة الطبيــة الفقأيــة ألمحــد كنعــان 442ص -العلبــي 

، 405ص  -م، موسوعة احلمـل والـوهدة ألحـمام القواسـمة 046، 000ص) -لسبريو فاخور  

 -، موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 050ص -ين بينامغ تنظيم األرسة لوفـاء منـذر كيف  تار

 .062ص

 .[086، اآلية ]سورة البقيةم 0) 

 .304م تقدم  يجيه ص4) 

-352ص -انظي: األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الورامة والتكـامي للسـيد مأـيان م 3) 

362. 
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 ائل ــــدام الوســاستخ

 احلديثة للتوليد
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 وفيه توط ة وأربعة مطالمه

ــد  َتْولِيــداً  التولياادا االلغااة: ــَد يَول  ــَدهْتَا اْلَقابَِلــة  َتْولِيــًدا ، مصــدر َولَّ ــْت أ  يقــال: َولَّ َتَولَّ

َها،هإَاا َحاَن وِ  -بإسناد الفعل إليأا  -ًدا ماَوَأْوَلَدْ  امْلَْيَأة  إي َدهَتَا،هوِ   أـي:ف الـِوهَدة  أمـا  د 

 (1) .َوْوت  امَلْيأِة َوَلَدها

 (2) .اللِو  عن املعنىللوهدة عند الفقأاء ه خيي  املعنى اهصطماحي و

خـيو  كامـل حمتويـا  »فأي أوست مـدلوهً ؛ إا يعيفوهنـا بأهنـا:  أمما ااصطالحااألط مع:

 ،(5): اجلنـني، واألغشـية التـي كانـت حتـيط بـه، واملشـيمة(4)، وهذا يشـمل كـمًا مـن(3)«اليحم

                         
مـادة )و ل دم،  -بـاب الـواو–كتاب الـدال  -دة )و ل دم، القاموس املحيط ما -م انظي: لسان العيب 0)

 -م، تـا  العـيوس 8/50) –مـادة )و ل دم  -مـادة )و ل دم، العـني  -كتاب الـواو -املصباح املنري 

 مادة )و ل دم.  

 م. 46/056، املوسوعة الفقأية الكويتية )502ص -م انظي: معجم لِة الفقأاء 0)

املوسـوعة الطبيـة ، 005ص  -العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبـد السـمام أيـوب دليل م انظي: 4)

 .  064ص -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة ، 235ص -الفقأية ألمحد كنعان 

 .  005ص  -عبد السمام أيوب لدليل العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل م انظي: 3)

يلء بالرشايني ع  ُـكل قـيص دائـي  أو بيضـاو ، يبـدأ تشـكلأا يف : نسيغ أسفنجي ماملشي ةاهيم 5)

بداية الشأي الثالث من احلياة اليمحيـة، وينتقـل مـن خماهلـا األكسـجني واملـواد الِذائيـة مـن األم إىل 

 اجلنني أمناء نموه داخل اليحم، وبالوهدة تنتأي وظيفتأا لذا يتم طيدها إىل اخلار .

موسوعة احلمل والوهدة ألحـمام ، 0238ص -ييب لعبد العزيز اللبد  القاموس الطبي الع]انظي:  

تطور اجلنني ملحيي الـدين ، 020ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني ، 05ص -القواسمة 

 [.  06ص- احلمل والوهدة لدوبيا  وصاحبه، 065-062ص -العلبي 
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  َ وسائل السَّ
  .(2))السائل األمنيورم (1)

، وهــذه (3)منتظمــة يف عضــما  الــيحمنقباوــا  اد  حتــتبــدأ الــوهدة عــادة عنــدما 

                         
ىَلام 0) قيقة التي يكون فيأا يف اللِة هي: الس  ـخدم أو  الولد. اجللدة اليى وي عي  ماء الس  يف اللِة بــ )السُّ

اءةم. اءم أو )الصى  )الصى

بـاب الـواو  -املـواد )س ل ام و)س   دم و )ص   أم، القـاموس املحـيط  -] انظي: لسـان العـيب  

وبـاب  -مـادة )س   دم  –فصـل السـني  –وبـاب الـدال  -مادة )س ل  م  –فصل السني  -والياء

 –م، ومادة )س   دم 5/022) –مادة )س ل  م  -مادة )ص   أم، العني  –فصل الصاد  –اهلمزة 

 م.      5/055) –م، ومادة )ص   أم 3/024)

: هـو سـائل حيـيط بـاجلنني، ُـفا  لكـن يميـل لونـه إىل األبـي  املصـفي يف هنايـة السمةلااألمويو م 0)

اء، لـه وظـائف متنوعـة: فأـو تقييبـًا مـن املـ %25احلمل، مالح الطعم، رائحته كاملني، ميكمه بنسبة 

حيفظ اجلنني ومن حيارة مابتة، ويسمح له بـالتحي ، وحيميـه مـن الصـدما ، ويقيـه مـن اجلـياميم 

التي قد تأيت من اخلار  مارة باملأبل، كام يؤمن للجنـني املـاء ويسـاهم يف تِذيتـه، كـام يكـون لـه دور 

 متساو. أمناء املخا  يف تو(يت الضِط الناجم عن تقلص اليحم بشكل

 -موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة ، 055-050ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي ] انظي:  

القـاموس ، 06ص -احلمل والوهدة ، 020ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني ، 63ص 

 .[   522ص  -الطبي العييب لعبد العزيز اللبد  

هم الـوهدة، فكـان آاملحفز الذى يـؤدى إىل بدايـة حـدو  والنظييا  العلمية حول  التلفتااآلراعم 4)

وأظأـي  ، الربوجسـرتونم)يعتقد قديام أن العامل اليئي  هو النقص املفاجىء   هيمـون احلمـل 

الِــدة  بعــ  الدراســا  أن بدايــة الــوهدة تيجــت إىل إفــيا(ا  تفــي( مــن جســم اجلنــني خصوصــاً 

الربوسـتاجماندينم الـذى يلعـمه )ادة   هيمـون كام أمبتت البحو  العلميـة حـدو  (يـ النخامية،

نقباوـا  الـيحم واتسـا  عنـق الـيحم، ويفـي( هـذا اهليمـون مـن األغشـية ادورا كبريا   حـدو  

 =والكي  الذى حييط باجلنني، ولذلك يستخدم هذا اهليمون كدواء ع  هي ة لبوس مأب  مووعى
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وتنترشـ إىل أسـفل  أو يف أسـفل احلـو ، نقباوا  تسبمه آهمـًا إمـا يف أسـفل الـبطن،اه

 ،ظأـي بعـ  اإلفـيا(ا  املائيـة قبـل حـدو  آهم الـوهدةتبع  األحيان ، ويف الفخذين

كـام  اجلنني،عن السـائل األمنيـور عنـدما ينفـتح الِشـاء املحـيط بـاإلفيا(ا  تنتغ وهذه 

وقـد يبـدأ نـزول هـذه  ،(1)عند بداية املخـا  من الدم بيشءإفيا(ا   اطية  لوطة تنزل 

 مطلقًا عنـد بعـ  النسـاء، لـذلك ه ءينزل يش وقد ه اإلفيا(ا  بأيام قبل بدء املخا ،

  .(2)املخا بدء تعترب عمامة يعتمد عليأا للدهلة ع  

  بثما  مياحل:ومتي عملية الوهدة 

 أول وهدة،ســاعة يف  م00- 8)ومــدهتا مــن  :ا ساامعاعوااقاالاادح ()اةااألوىلاملدحلاا*ا

وقـد تقرصـ أو تطـول، و   البدايـة ينقـب  الـوهدا  التاليـة، سـاعا  يف  م6 - 3) منو

 05) وحتد  هذه اهنقباوا  كـل، مانية م45 -42من ) ةاليحم وتكون مدة كل انقباو

أن تبـدأها أو املـيأة يـة بحيـث ه تسـتطيت وتكون هذه اهنقباوـا  ه إراد ،دقيقة م02 -

                                                          
العلم احلديث يبحـث   أسـباب ظأـور  هيزاللكن  الوهدة، بتحيي الربوستنيم للبدء )يسمى =

إىل ظأـور   ن مـا الـدافت األول الـذى يـؤدوهيعـي  حتـى اآل آهم الوهدة وحدومأا حتـى اليـوم،

 م.الربوجسرتون)ونقص هيمون  الربوستاجماندينم،)اآلهم و(يادة إفيا( 

حمام القواسمة موسوعة احلمل والوهدة أل، 026ص  -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة ] انظي:  

 ع  اليابط:طبيمه دو  كوم ، وموقت 422ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي ، 063ص -

  http://www.6abib.com/articles.php?id=335 .] 

ااملخم 0)  .وَجت  الِوهدِة وهو الطْلق :مضح

 مادة )م    م، تا  العيوس مادة )م    م. [   ] انظي: لسان العيب 

املـيأة يف رحلـة ، 036ص - املوسوعة الصـحية لـألم والطفـل ملـيوان عبـد الواحـد و صـاحبهم انظي: 0)

 .000ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة ، 56ص -العمي لِسان الزهري  

http://www.6abib.com/articles.php?id=335
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حتى تصـري كـل دقيقـة  تدرجيياً زداد معدل اهنقباوا  يوأبطأ، أو  أرس توقفأا أو جتعلأا 

هـذه امليحلـة عنـدما ، وتنتأـي مانية م22) وتستِيق مدة أطول حتى تصل إىل أو دقيقتني،

 .- سمم 02) أ  بمقدار -تساعًا كاممًا ايتست عنق اليحم 

هـذه امليحلـة تكـون اهنقباوـا   يف :اجلوفامناالدح ()لدو ااحلةاالثمنيةاملد*ا

وتشعي األم عادًة بضِط داخل املأبل ، (1)إرادية أطول مدة وأقرص مسافة فيام بينأا الما

مم خيتفـي  اجلنني،يف كل انقباوة يظأي جزء من رأس والدفت، يف ويتولد لدهيا اليغبة 

ولكن يف كل انقباوة يزداد ظأور هذا اجلـزء إىل  ،قباوةهذا اجلزء مانية بعد (وال اهن

وتنتأـي هـذه امليحلـة بـوهدة الطفـل، وقـد  أن خيي  رأس الطفل كلـه خـار  املأبـل،

تستِيق عدة دقائق إىل نصف ساعة يف أول وهدة، بينام تتجاو( هذه امليحلة الساعة يف 

 الوهدا  التالية.

مـت حلـة يـتم فيأـا نـزول املشـيمة وانفصـاهلا هذه املي :)اخلالص(ااملدحلةاالثملثة*ا

وبعـد أن تنفصـل هـذه املكونـا  تطـيد مـن الـيحم بفعـل  ،من جدار اليحما أغشيتأ

يف جـدار الـيحم العالقـة أما بقايـا املشـيمة  اهنقباوا  التي حتدمأا عضما  اليحم،

قد دقيقة وم 02 – 02) وتستِيق هذه امليحلة من ي  مت دم النفاس، تحلل وت افإهن

                         
رطما  05اء الوهدة تعادل ما يوا(ى فإن كمية وِط عضما  اليحم والبطن ع  املولود أمنوللعل ام 0)

ألن كـل  ،ومن رمحـة اهلل تعـاىل أن حتـد  انقباوـا  الـوهدة متقطعـة، قوية ةتقييبا أمناء كل انقباو

ــدم مــن الوصــول مــن خــمال املشــيمة متقويــة  ةانقباوــ ــذلك فلــو كانــت هــذه  إىل اجلنــني،نــت ال ول

طبـاء إىل خطـورة اسـتخدام بعـ  األنبـه ولعل هـذا ي، اهنقباوا  مستمية فإهنا تسبمه وفاة اجلنني

التي جتعل اليحم يف حالـة تشـنغ لدرجـة أهنـا تـؤدى إىل  مOxytocin) األدوية القابضة لليحم مثل:

 ع  اليابط: وفاة املولود إاا ما أرء استخدامأا. انظي: املوسوعة اإلعجا( العلمي يف القيآن والسنة

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=13  
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الك، وبعد الوهدة بأربعة أو مخسة أسابيت يعود اليحم إىل حجمه الطبيعـي  ع تزيد 

 . (1)قبل احلمل

وهو عنق - اهلل تعاىل وقدرته يف اخللق أن يمي اجلنني يف هذا املمي الضيق رمحةومن 

فيتسـت الـك  بـامليور مـن خمالـه،يف العادة ألكثي مـن إبـية  يمكنوالذ  ه  -اليحم 

تفت تدرجييا يف ميحلة املخا  حتى يتست إصبعا مـم إصـبعني مـم ممامـة مـم العنق ويي

لي   ،فإاا وصل اهتسا  إىل مخسة أصابت فإن اجلنني يكون ع  وُك اخليو  ،أربعة

والتـي تكـون (اويـة قائمـة مقـدارها  -بـني الـيحم وعنقـه ية واهذا فحسمه ولكن الز

 جعـل مـا بـني الـيحم وعنقـه طييقـاً تنفـي  لت -يف الووت املعتاد تسعني درجة تقييبا 

لي  فيه اعوجا ، مم يـأيت دور اإلفـيا(ا  واهليمونـا  التـي  واحداً  واحدا أو سبيماً 

تسأل عملية الوهدة وجتعل عظـام احلـو  وعضـماته تي ـي، وهكـذا تتضـافي هـذه 

  .(2)إىل الدنيا سبيل خيوجه للجننيالعوامل مجيعأا لتيرس 

                         
موسوعة احلمل والوهدة ألحمام ، 024-052ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  م انظي: 0)

 -املوســوعة الصــحية لــألم والطفــل ملــيوان عبــد الواحــد و صــاحبه ، 055-064ص -القواســمة 

احلمـل والـوهدة لـدوبيا  ، 62-55ص -امليأة يف رحلة العمي لِسان الـزهري  ، 032-035ص

ــوب  ،22-85ص  -وصــاحبه  ــد الســمام أي ــيأة واليجــل لعب ــد امل ــم واإلنجــاب عن ــل العق  -دلي

ــة، 006-005ص ــيأة الطبي احلمــل تســاؤه  ، 046-043ص -لســبريو فــاخور   موســوعة امل

ميكــز التعييــمه والربجمــة ولينــة بســام  -دليــل احلمــل والــوهدة ، 048ص -وإجابــا  لتشــامربلني 

  . 55ص  - م0225هـ/0305 - 0ط -الدار العيبية للعلوم  - ُبارو

املوســوعة اإلعجــا( ، 425-423ص -انظــي: إعجــا( القــيآن يف مــا  فيــه األرحــام لكــييم األغــي م 0)

 ع  اليابط: العلمي يف القيآن والسنة

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=13 
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﴿ :اهلل تعـــاىل يقـــول                              

    ﴾(1) ، ــه ــياد بقول ــي أهــل التفســري عــ  أن امل  ﴿تعــاىل: وأكث

     ﴾:  وهـو  ، وهذا ميو  عن ابـن عبـاس خيوجه من بطن أمه،أ  يرس

 .(2)اختيار ابن جييي الطرب  

ـــي الـــوهدا  حتصـــل بصـــورة طبيعيـــة دون  ـــل أن أكث ـــن رمحـــة اهلل عــــــز وج وم

وهدة ـــــــتعرســــ ال، لكــــن أحيانــــًا قـــــــــد ت(3)احلاجــــــــة إىل التـــــــدخما  الطبيــــة

                         
 [.02 -05، اآليا  ]سورة عب م 0)

 هـذا املعنـى ورجـح بل معنى الك طييق احلق بيناه له، وسألنا له العمـل بـه، املفرسين: بعاوقميفام 0)

الـك بقولـه:  ولعل سياق اآلية ييجح قول ابن جييي، وقـد بـني ابـن جييـي  ،ابن كثري 

وذلاكاأنااخلاربامانااهللاق لهامالاياةاولناماقلوماذلكاأوىلاالتأويلفابملصاواباألنايفاأشا ههامابظامهدااآل»

فامألوىلاأنايكاوناأوسافاذلاكااو رصيفيفاليمها ااألحوايف,او دب هاجس يف,ا,وبعدهماعناصفتيفاللقيف

 .«نظ امماق ليفاوبعده

ــد  -تفســري الســمعاين م، 338-00/335] انظــي: تفســري الطــرب  )  ــن حمم ــي منصــور ب ــو املظف أب

 م، حتقيق: يارس إبياهيم، غنيم عبـاس0225هـ/0308 - 0ط -الييا   -دار الوطن  -السمعاين 

  .[م05/036) -للسيوطي الدر املنثور م، 3/354ابن كثري )تفسري  ،م6/052) -

م من الوهدا  حتصل بصـورة طبيعيـة دون احلاجـة % 82أكثي من )اإلحصائيا  إىل أن   ش ابعام 4)

إىل مسـاعدة يسـرية أمنـاء الـوهدة أو  م من الـوهدا  حتتـا  املـيأة% 05إىل التدخما  الطبية، ويف )

فتحتـا  إىل تـدخل طبـي بـبع  الوسـائل  - م من الـوهدا % 5أ  ) -بعدها، أما احلاه  الباقية 

وإن كانت قليلة إه إهنا كبرية بالنظي إىل عدد الوهدا ؛  -م % 5)أ   -، وهذه النسبة الطبية احلديثة

وهدة لكـل  38-04ا  يف العـاق يـرتاوح مـا بـني )الك أن اإلحصاءا  تشري إىل أن معـدل الـوهد

ألـف  052نسمة كل دقيقةم، وهذا يعني أنه يولد أكثي مـن ) 052ألف نسمةم أ  بمعدل يزيد عن )

 نسمةم يوميًا ع  مستوى العاق.

 [     .235ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان ] انظي:  
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 .احلمل ووتمما يضطي الطبيمه إىل التدخل ملساعدة احلامل ع   (1)الطبيعية

رسى الوهدة: وجـود عوائـق ورميـة تـؤمي عـ  طييـق الـوهدة، أو عـدم ومن أسباب تع

الدفت اجليد مـن قبـل األم، أو كـرب حجـم اجلنـني، أو وجـود تشـوها  ِخْلِقيَّـة فيـه، وكـذا 

التفا  احلبل الرس  عند الوهدة، أو خيو  اجلنـني بمقعدتـه أو قدميـه ونحـو الـك مـن 

  (2) األووا  غري الطبيعية للجنني.

 تعرس  الوهدة وتأخي  ا(داد اخلطي عـ  حيـاة اجلنـني أو األم أو كلـيأام،فإاا  

عـ  أو خـو  وإاا حد  أ  قلـق  باستميار، اجلننيع  الطبيمه أن يماحظ األم وف

الشــفط كأ  مــنأام فعليــه أن يتــدخل إمــا بــإخيا  اجلنــني باســتخدام اآله  حيــاة 

                         
ما ع  تيسري الوهدة استخدام اليقية الرشعية، وخاصة باآليـا  املعينة بإان اهلل جل وع ومنااألمورم 0)

﴿التي جيبت فكانت نافعة نحو: سورة الزلزلـة، وقولـه تعـاىل:                

          ﴾ : ــه تعــاىل: 45] األحقــا  ﴿ [، وقول                         ﴾  

 .[ 36]النا(عا : 

-هبــن القــيم (اد املعــاد م، 65-02/63) جممــو  فتــاوى ُــيخ اإلســمام أمحــد بــن تيميــة] انظــي:  

مجـت  -فتـاوى الطـمه والتـداو  م، وفتوى للجنة الدائمة وأخيى للشيخ ابن عثيمـني يف: 3/455)

ــون  صــما ــو ي ــدين حممــود الســعيد وتيتيــمه: أب ــت -ح ال ــامن للطباعــة والنرشــ والتو(ي  - دار اإلي

 . [008-005ص  - م 0223 -إسكندرية 

امليأة يف رحلة العمي ، 006ص -دليل العقم واإلنجاب عند امليأة واليجل لعبد السمام أيوب م انظي: 0)

 022، 003-020ص  -موسوعة احلمل والوهدة ألحـمام القواسـمة ، 62ص -لِسان الزهري  

- 4ط-دار اللطـائف للنرشـ والتو(يـت -د/ إكـيام طلعـت -سؤال وجواب عـن احلمـل والـوهدة 

 . 82ص- م0223
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(Suction،أو اجلفت  م(Forceps ،العملية )جلياحي عن طييق أو حتى بالتدخل ام

  .(1) مالقيرصية

ونظيًا ألمهية وسائل التوليد السابقة فسنحاول أن نتعي  عليأا وع  غريها مـن الوسـائل 

 احلديثة للتوليد وما يتعلق هبا من أحكام أعية، والك من خمال املطالمه التالية:

ألمور الطبيعية أمناء الوهدة ُعوَر امليأة بآهم الووت والتي رسعان ما تتماُى إن من ا

 فور رؤيتأا ملولودها اجلديد وسامعأا لبكائه.

 ويمكن تقسيم آهم الووت إىل ممامة أنوا :

وهي آهم خفيفـة تسـببأا التقلصـا  اليمحيـة التـي تكـون بمثابـة   اآال االطلقاالكمذب:1]

ن، اإلنذار للحامل بقي َسـك  تـا  معـه إىل أخـذ م  ب املخا ، وهذا النو  من آهم الـوهدة ه حي 

  بل هي آهم ه تعوق احلامل عن متابعة أعامهلا بصورة طبيعية إىل أن يبدأ الطلق الفعيل.

وهي آهم ُديدة حت  هبا امليأة، وتعـود إىل عـدة أسـباب مـن  اآال االطلقاالفعيل:ا2]

 أمهأا:

ط يف أسفل اليحم عند بداية عملية الوهدة استعدادا لفـتح عنـق التقلص واهنبسا)أم 

 اليحم.

 التوست يف عنق اليحم نتيجة للتقلصا  اليمحية.)بم 

                         
موسـوعة املـيأة ، 006ص -دليل العقم واإلنجاب عنـد املـيأة واليجـل لعبـد السـمام أيـوب م انظي: 0)

 .62ص -امليأة يف رحلة العمي لِسان الزهري   048ص -لسبريو فاخور   الطبية

 . 368 ، 364ويأيت التعييف هبذه الوسائل ص 
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)جـم تقلص أربطـة الـيحم اجلانبيـة التـي يتعلـق هبـا املبيضـان والـيحم، وتـوتي أربطـة 

 اليحم اخللفية التي تشد اليحم إىل اخللف.

اسة تتفي  منأـا )دم متدد أايني اليحم اليئيس ة وتقلصأا، وهي أايني وخمة وحسى

 امل ا  من الرشايني الصِرية التي تِذ  اليحم.

 . نقص األكسجني لعضما  اليحم بسبمه اهنقبا  ع  األوعية الدموية لليحم)هـم 

والك بسـبمه اتسـا  عنـق ؛ هم ُدة اآلأكثي وهي  :اجلوفامناالدح آال الدو ا[ 4]

خـمال  تمـزقال ما يمكن أن يؤديه الك مـناملأبل مت اتسا  و ،(1)انجَ واتسا  العِ  اليحم،

  .(3()2) مانجَ العِ وهدة الطفل أو اللجوء إىل عملية )ُق 

                         
 هو: املنطقة بني القبل والدبي.  الِعَجمنم 0)

 مادة )    نم[. -مادة )    نم، هتذيمه اللِة  -]انظي: لسان العيب  

هي: إحدا  قطت عند مدخل املأبـل يف املنطقـة الواقعـة بـني املأبـل والرشـ ،  (الِعَجمنع ليةا)شقام 0)

ــة حتــت التخــديي لتوســيت فتحــة امل ــتم إجــياء هــذه العملي ــني، وي أبــل، وتســأيل خــيو  رأس اجلن

املووعي، وبعد الوهدة يقوم الطبيمه بخياطة القطت مستخدمًا خيطًا من مادة قابلة للذوبان، أو من 

 مادة غري قابلة للذوبان فينز  بعد مخسة أيام تقييبًا.

احلمل تساؤه  وإجابا  لتشـامربلني  ،455ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  ]انظي:  

 -موســوعة املـيأة يف احلمــل والــوهدة ، 56ص -دليـل احلمــل والـوهدة للينــة ُـبارو ، 066ص -

 .[008ص

املـيأة يف رحلـة العمـي لِسـان م، 045، 004) ص -طفلك من احلمل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 4)

   اليابط:ع نجيمه ليوسدكتور لموقت ا م،020، 62) ص -الزهري  

http://www.layyous.com/book%20addition/delivery%20ins%20arab.htm. 

 ع  اليابط: موسوعة اإلعجا( العلمي يف القيآن والسنة          

 http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=13   
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، ويعتمد هذا التفاو  ع  ممامـة عوامـل (1)وتتفاو  آهم الوهدة من اميأة إىل أخيى

 رئيسة:

إلحساسا  الوجـت  [ قوة ونشاط اجلأا( العصبي عند احلامل ومدى تقبله وحتمله0]

 املختلفة.

[ الوهدة ااهتا وتطورهـا، وسـريها الطبيعـي أو غـري الطبيعـي، ونوعيـة التـدخما  0]

 الطبية واجلياحية فيأا.

[ حالة املـيأة العصـبية والنفسـية، وحقيقـة تصـورها عـن الـوهدة وآهمأـا، ومـدى 4]

 (2) تأميها بكمام النساء األخييا  عن أهوال الوهدة.

من آهم الوهدة لي  أميًا مستحدمًا يف عرصنا احلـارض، فقـد كـان السـعي والتخفيف 

، وإنــام الــذ  جــد يف عرصــنا هــذا هــو األســاليمه والوســائل (3) لــذلك منــذ قــديم الزمــان

                         
 % 42النسـاء ه يعتـربن األق الـذ  يشـعين بـه ُـديدًا، و  من % 02اإلحصاءا  إىل أن   ش ابعام 0)

مـنأن يعتـربن األق الـذ   % 52منأن يعتربن األق الذ  يشعين به ُـديدًا لكـن يمكـن حتملـه، بيـنام 

 يشعين به ه يمكن حتمله.

 [.000ص  -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة  انظي:] 

 .003ص  -ور  انظي: طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخم 0)

أن اإلغييق كـانوا ييبطـون املـيأة حـال املخـا  إىل خشـبة منتصـبة هيزوهنـا مـن جأـة إىل  ومناذلكم 4)

أخيى، واليابانيون كـانوا يضـِطون عـ  بطنأـا وهـي جالسـة القيفصـاء مـن أجـل ترسـيت الـوهدة 

احـرتاق الفحـم  واختصار آهمأا، أما اهلنـود فكـانوا جيعلـون املـيأة تستنشـق الـدخان املتصـاعد مـن

احلجي  لتخفيف آهم الووت، وكانت بع  القبائل اإلفييقية تستخدم مزجيًا من األعشاب املنومة 

ويف ميحلة أكثي تقدمًا انترش استعامل بع  األعشاب النباتية املخدرة )كاحلشـيشم  للأد  نفسه، 

 =                                                ولكن بكميا  و يلة جدًا ه يكاد يكون هلا أمي  در.                  



           

 

 

 

321 
 

 املستخدمة إل(الة أو  فيف آهم الوهدة، ويمكن أن تقسم هذه األساليمه إىل نوعني:

 استخدام مسكنا  األق. األويف:

 ستخدام التخديي.االثمين:ا

كل نو  مـن هـذين النـوعني، ومـا يتعلـق بـه مـن  -إن ُاء اهلل تعاىل  -وسنبني فيام ييل 

 أحكام فقأية، والك يف املسألتني التاليتني:

عمـــل عـــ  ه تســـبمه  ـــدييًا للجســـم، وإنـــام تعقـــاقري طبيـــة مســـكنا  األق هـــي 

ــل األق  ــف وتقلي ــمأا  - في ــن اس ــاهي م ــو ظ ــام ه ــا -ك ــية إم ــ  ُــكل إب ــى ع يف ، تعط

، وهــــي أنــــوا  كثــــرية مــــن أمهأــــا: الــــدولو(ال، والبتــــدين، الوريــــد أو يف العضــــل

 .(1)ومشتقا  املورفني

سرتخاء وخصوصـًا بـني اه، حيث تسبمه الووتهذه املسكنا  تساعد يف تقليل آهم 

نويعتمد نو  ، نقباوا  القويةاه عطائه والكميـة املطلوبـة عـ  إاملستخدم وكيفية  امل سكى

                                                          
ويف القين الثاين عرش اهلجي  )التاست عرشـ املـيماد م بـدأ  احللـول العلميـة للـوهدة بـدون أق  = 

تؤيت مامرها ع  يد الطبيمه اإلنجليز  )سيمبسونم الذ  أجيى أول عملية توليد بدون أق بواسطة 

 هـم.0060م )املوافق 0853م يف عام etherري )التخديي عن طييق استنشاق األم

واستمي  املحاوه  يف هذا الشأن حتـى أصـبح اسـتعامل  تلـف أنـوا  التخـديي ومسـكنا  األق  

 عادة متبعة يف معظم املستشفيا  ودور التوليد.

ــوهدة لفــاخور   ]انظــي:  موســوعة املــيأة يف احلمــل ، 043-040ص  -طفلــك مــن احلمــل إىل ال

 [ .000ص  -والوهدة 

ــاخور   انظــي:م 0) ــوهدة لف ــك مــن احلمــل إىل ال ــيأة يف احلمــل م، 046،045)ص -طفل موســوعة امل

 .034ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني ، 004ص -والوهدة 
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  .(1)الوهدةمناء عملية أ امليأةحالة ما يقيره الطبيمه املعالغ بناء ع  

وهــذه املســكنا  ه تزيــل اآلهم دفعــة واحــدة، بــل يتطلــمه الــك وقتــًا قــد يصــل إىل 

ملفعـول عـادة مـن سـاعتني إىل عرشين دقيقة حتى يرس  مفعوهلا يف اجلسد، ويستمي هذا ا

  .(2)أربت ساعا 

جتعـل و تصل إىل اجلنـني عـن طييـق احلبـل الرسـ ،املسكنا  هذه واجلديي بالذكي أن 

كانت الـوهدة متوقعـة لألم إاا ولذلك ه ينصح بإعطائأا ؛ يف حالة اسرتخاء  اجلنني أيضاً 

  .(3)برسعة

صـل فيـه احلـل واجلـوا(، عمـمًا أما استعامل هذه املسـكنا  مـن الناحيـة الرشـعية فاأل

﴿ التي دلى عليأا قوله جل وعـما:م األصلا ااألشيمعااإلبمحة) بالقاعدة الرشعية      

     ﴾(4)  إه أن يكـــون يف اســـتعامهلا رضر عـــ  األم أو عـــ ،

دة الكليـة التـي دل عليأـا قولـه جنينأا فحين ذ حييم استعامل هذه املسـكنا  عمـمًا بالقاعـ

َراوا)ال:  ارَااالرَضَ ا.(5)(رِضَ

                         
 -احلمـل والـوهدة لـدوبيا  وصـاحبه ، 045ص -طفلك من احلمل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 0)

 ع  اليابطني: كومطبيمه دو  ، وموقت 026ص 

            http://www.6abib.com/articles.php?id=339 .  

 .http://www.6abib.com/articles.php?id=334واليابط:        

 -موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة ، 048ص -طفلك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 0)

 .034ص - احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني، 004ص

 .htm-http://www.6abib.com/a.359 ع  اليابط:طبيمه دو  كوم موقت  انظي:م 4)

 [.02م سورة البقية، اآلية ]3)

 .055م تقدم  يجيه ص5) 

http://www.6abib.com/a-359.htm
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 وقد مبت رضر إعطاء هذه املسكنا  وقت الوهدة يف احلاه  التالية:

[ عندما ه يكون الطلق قويًا ومتتابعًا وموجعـًا بـل خفيفـًا ؛ ألن املسـكنا  يف هـذه 0]

 (1) ته.احلالة  فف الطلق وتضعفه، وتقلل من عمله وتأديته لوظيف

[ قبيل الوهدة مباأة ؛ والـك ألن تـأمري املسـكن قـد يسـتمي حتـى وهدة الطفـل، 0]

ن  جيـي   -وهو أحد املثبطا  البسيطة مليكز التنف  يف مخ الطفل  -فيولد الطفل واملسك 

 (2) يف دمه، مما يؤمي ع  انتظام تنفسه.

ك قد يؤد  إىل إطالة مـدة [ إاا تكير إعطاء هذه املسكنا  أكثي من ميتني ؛ ألن ال4]

املخا ، وبالتايل إىل تعي  اجلنني إىل خطي اهختناق، كام قد يؤد  إىل استِياق املولـود 

يف سبا  عميق، يصعمه يف بع  األحيان إفاقته منـه ؛ لـذلك تنصـح املـيأة أه تسـتعجل 

آلهم إىل الطبيمه وحتثه ع  إعطائأا األدوية املسكنة ليلهم مت بداية الطلق، بـل تتحمـل ا

 (3) أن تكون بحاجة فعمًا هستعامل املسكنا .

السـابقة ملـا يف  ةوبناء ع  الك فإنه ه جيو( إعطـاء هـذه املسـكنا  يف األحـوال الثمامـ

الك من الرضر ع  األم أو ع  املولود، اللأم إه أن ييى الطبيمه املختص أن حالة امليأة 

احلاه  لدفت رضر أكرب عنأا، فما حي  يف تستدعي استعامل هذه املسكنا  حتى يف هذه 

ااتلذاا عمرضاالك حين ـذ عمـمًا بالقواعـد الرشـعية: )  مفساد مناروعاياأعظ ااهامارضر 

                         
 .048ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 0)

 -احلمــل تســاؤه  وإجابــا  لتشــامربلني ، 004ص -يف احلمــل والــوهدة  موســوعة املــيأة انظــي:م 0)

 .034ص

 .048ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 4)
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تاامراأهااونا، و)(2) مالرضاارااألشااداياازايفابملرضاارااأللااا، و)(1) مبمر كاامباألفهااام خيح

 .(3)مالرّشين

                         
 -دار الكتمه العلميـة  -أبو الفي  عبد اليمحن بن أمحد املعيو  بابن رجمه احلنبيل  -القواعد  انظي:م 0)

م، األُبـــاه والنـــظائي 000القاعــدة ) - 036ص  -م  0225هـــ /0305 - 0ط -لبنــان -بــريو  

أمحد بن  -م، جملة األحكام الرشعية 355-0/356) -للمقي  م، القواعد 0/52) -بن الوكيل ه

ـــار   ـــداهلل الق ـــا   -عب ـــة للنرشـــ واملكتب ــــ/0320 - 0ط  -جـــدة  -هتام ـــق: -م 0280ه                        حتقي

بـن للعـز ، قواعد األحكـام م000املادة ) - 25ص  -اهيم د. عبدالوهاب أبو سليمـان، د. حممد إبي

، 85م، األُــباه والنظــائي للســيوطي ص452-0/438م، املنثــور للزركيشــ )0/24عبدالســمام )

للزرقــا م، املـدخل الفقأـي العـام 0/086األُـباه والنظـائي هبــن نجـيم مـت غمـز عيـون البصـائي )

جملة األحكام العدلية مـت أحأـا لعـيل  م،0/436م، القواعد للحصني )520فقية ) -م 0/283)

-024، الــوجيز للبورنــو ص023لنــدو  صلم، القواعــد الفقأيــة 08املــادة ) -م 0/30حيــدر )

م، القواعـد الفقأيـة 062-4/068م، )040-0/002، موسوعة القواعد الفقأيـة للبورنـو )025

 .544-505سدهن صللالكربى 

م، املدخل الفقأي العـام للزرقـا 0/084غمز عيون البصائي )األُباه والنظائي هبـن نجيم مت  انظي:م 0)

 -م 30-0/32م، جملة األحكام العدلية مت أحأـا لعـيل حيـدر )522فقية ) -م 0/284-283)

-024، الوجيز للبورنـو ص422 – 488، 405 - 404م، القواعد الفقأية للندو  ص05املادة )

م، القواعـد الفقأيـة 062-4/068م، )040-0/002، موسوعة القواعد الفقأيـة للبورنـو )025

 .544-505الكربى للسدهن ص

م، جملـة األحكـام العدليـة مـت أحأـا 520فقـية ) -م 0/283املدخل الفقأي العام للزرقا ) انظي:م 4)

، موسوعة القواعـد الفقأيـة للبورنـو 024م، الوجيز للبورنو ص 02املادة ) -م 0/30لعيل حيدر )

 .505الكربى للسدهن صم، القواعد الفقأية 0/042)
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رالتخــديي لِــة: مصــدر  ر، خــدَّ م بمعنــى: ِدَر العضــو َخــَدَراً َخــ،  ــدييًا، يقــال: )خيــد 

تور الكَسل  م: اخلََدر  اسرتخى فما يطيق احليكة، و )  (1) .والف 

م هو: وسيلة طبية لتعطيل اإلحساس Anesthesiaأما يف اصطماح األطباء فالتخديي )

 (2) باألق بصورة مؤقتة.

  تخديي إىل قسمني رئيسني مها:وينقسم ال

 وهذا بدوره ينقسم إىل قسمني: :الكيلأواالتخديداالعم ا ا1]

ر الـوعي واإلحسـاس يف كـل  )أم التخديي التام: وهـو التخـديي الـذ  يفقـد فيـه املخـدَّ

مناطق اجلسم، وينتقل إىل حالة النوم العميـق، والماوعـي الكامـل، مـت اهر ـاء العضـيل 

أو التـي  ،مـن التخـديي هـو املسـتعمل يف العمليـا  اجلياحيـة الكـربى التام، وهـذا النـو 

 (3) تستِيق وقتًا طويمًا.

                         
 مادة )  د رم. -تا  العيوس ولسان العيب كمامها مادة )  د رم، واملصباح املنري كتاب اخلاء انظي:م 0)

 -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية ، 082ص  -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان  انظي:م 0)

 .60ص

سلمني كانت هلم الييادة يف استعامل هذا النو  من التخـديي يف هنا التنبيه ع  أن األطباء امل والايفو ومم 4)

رةم والتي هـي عبـارة عـن قطعـة مـن اإلسـفنغ  اجلياحة الطبية، والك باخرتاعأم )اإلسفنجة املخد 

كانوا ينقعوهنـا يف العصـري املسـتخلص مـن نباتـا  هلـا خاصـية التخـديي، مـم جيففوهنـا يف الشـم ، 

ر.وعندما يياد استعامهلا تيطَّ   مه باملاء مم تووت ع  أنف امليي  فيتخدَّ

 .[082ص -املوسوعة الطبية الفقأية ألمحد كنعان  ]انظي: 
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)بم التخديي العام املتقطت أو القصري املدى: وهو التخديي الذ  يفِقـد اإلحسـاس يف 

ر إىل كامـل وعيـه  كل منـاطق اجلسـم بصـورة متقطعـة، وملـدة وجيـزة، يعـود بعـدها املخـدَّ

 وإحساسه.

ينقسـم  هـوو سم،اجلمن  دوهو الذ  يستخدم لتخديي جزء حمدَّ  ديدااجلزةي: االتخ2]

 إىل قسمني:

التخديي النصفي )الشوكي أو النخاعيم: وهو الذ  يـتم بحقـن املـادة املخـدرة يف )أم 

اجلسـم من وسـط  ي حد  حالة من انعدام اإلحساس كلياً ، فحميط السائل الشوكي بالظأي

بقي امل  يي  يف حالة الوعي الكامل.حتى القدمني، ولكنه ي 

أو يف مرسـى  حتـت اجللـد وهو الذ  يتم بحقن املادة املخدرة التخديي املووعي:)بم 

ممـا ينـتغ عنـه  ـديي كامـل  ،األعصاب التـي تـو(  احلـ  عـ  منطقـة حمـددة مـن اجلسـم

 (1) .للمووت املياد  دييه

ام يسـتخدم يف حالـة إجـياء والتخديي العام التام ه يستخدم لتسكني آهم الوهدة، وإنـ

؛ لـذا فالتخـديي الـذ  يسـتخدم  (2) عملية ُق البطن إلخيا  اجلنني )العملية القيرصـيةم

يشمل األنوا  الثمامة الباقية فقط، وهي التي سنتحد  عن  إل(الة أو  فيف آهم الوهدة

 حكم استخدامأا يف الفيو  التالية: 

                         
 -، املوسوعة الطبية الفقأيـة ألمحـد كنعـان 60ص  -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبية  انظي:م 0)

داوهاواالاذياذكاداالتخادي] 032-032ص -، طفلك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور  082ص

ص  -بِـداد  -مطبعة دار القادسية  -د. عبد احلسني بريم  -املوسوعة الطبية العيبية [، العم ااملتقطع

بـريو  ـ  -دار العلـم للممايـني -م0286 -0ط -للـدكتور حممـود فـاعور -، الشفاء باجلياحة55

 .050-062ص  -، أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي 403-400ص -لبنان

 .032ص -حلمل إىل الوهدة لفاخور  انظي: طفلك من ام 0)
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 لتخفيف آالم الوالدة: املد  قصريالتخدير استخدام الفرع األول: حكم 

يعطى التخديي قصري املدى للميأة خمال الطلق احلاد املوجت، أو خـمال قـذ  اجلنـني 

ووهدته من املجار  املأبلية الطبيعية، ويتم الك باستنشاق املادة املخـدرة بواسـطة كاممـة 

الواحـدة  ميتبطة بجأا( صِري خاص، فتستنشقأا امليأة عدة ميا  متتاليـة خـمال الطلقـة

حتى تفقد خمال الك اإلحساس بأوجا  الطلق، وتكون مدة تسكني األق هبذا النو  مـن 

التخديي قصرية ؛ لذلك فإنه يستخدم عادة يف امليحلة الثانية مـن الـوهدة )ميحلـة خـيو  

 اجلنني من اليحمم، ومن أُأي عقاقري التخديي التي تستخدم حاليًا يف الك:

 وهـو غـا( حيفـظ يف كبسـوه  حديديـة (:Nitrous oxideجفا) اثميناأكسيداالويرتو1]

م، %52وتكون نسبة األكسجني يف هذا اخلليط هي ) األكسجني،حمكمة اإلقفال، خيلط مت 

وهذه النسبة تعادل أكثي من وعف نسبة تيكيز األكسجني يف اهلواء، ومـن َمـم فـإن إمـداد 

 ا اخلليط.اجلنني باألكسجني يكون جيدًا عندما تستنشق األم هذ

وهو سائل يووت يف (جاجا  صِرية يتطايي منـه غـا( او  (:Trilene االرتايلفا)2]

، وهذا الِا( قد يسبمه غياب الوعي للحظا ، واستخدامه  رائحة ُبيأة بيائحة اللو( امليى

 .(1)يعترب قليمًا مقارنة بثاين أكسيد النيرتوجني

متي بسأولة عن طييق مشـيمة األم خدرة وه بد من التنبيه هنا ع  أن مثل هذه املواد امل

من املمكن أن تؤمي ع  مياكز املخ، كام ف ، وبالتايلإىل اجلنني وتؤدى إىل  ديي الطفل أيضاً 

                         
، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 030-032ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 0)

طبيـمه دو  كـوم م، موقـت 035، 030)ص -، احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني 000ص -

 .htm-tp://www.6abib.com/aht.359: ع  اليابط

http://www.6abib.com/a-359.htm
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، لكـن قـد ومتنت حدومأاالما(مة إلخيا  اجلنني تؤمي ع  قوة اهنقباوا  اليمحية أهنا قد 

 وأكسـيد النيرتوجـني غـري مرضـ دلت التجارب العديدة ع  أن اسـتعامل مـاديت الرتايلـني

باألم أو جنينأا، كـام أن احلاجـة داعيـة إىل اسـتخدام التخـديي قصـري املـدى لتخفيـف آهم 

  .(1)الوهدة

و جيو( استخدام هذا النو  من التخديي إاا قام به الطبيمه املختص، وتم إعطـاء املـواد 

 .(2)املخدرة بالنسبة التي ه ترض باألم أو جنينأا

                         
املـيأة يف رحلـة العمـي لِسـان م، 032، 030)ص -طفلك من احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 0)

 .60ص -الزهري  

ومامافيايفاالسا و امانااألدوياة:الناكامناالغملابامانارشبايفاواساتعامليفا»: ابن قدامة  قميفااملوفقم 0)

,اولناكمناالغملبامويفاالسالمةاويدجتىامويفااملوفعةا,افمألوىلالبمحاةاادالكابيفا,اأوااجلوونا,ا اي حارشبيفا

ألنيفايعدضانفسيفاللهاالكا,اا;,الدفعامماهواألطدامويفا,اكغ هامنااألدويةا,اوحيت لاأناالاي محا رشبيف

ألناكث اامنااألدويةاخيمفامويفا,اوقداأبايحالادفعاا;,اكامالوا ايددابيفاالتداوي.اواألويفاأصحا فل اي ح

أرضامويفا,افإذااقلوماحيد ارشبيفا,افهواكمملحدممتامنااخل داونحوها,اولناقلوماي محا,افهواكسمةداامماهو

يقـول  كـان الِالـمه منـه السـمامة، ، ومثل الك يقال يف التخديي إاا رجيت منفعته و«األدويةاامل محة

ولذاا»: 085ص أحكـام اجلياحـة الطبيـةالشيخ الدكتور: حممد بن حممد املختـار الشـنقيطي يف كتابـه 

  فالواماوجاودااحلمجاةاالداعياةالىلاالتخاديدااجلداحاي,افإنايفاي كاناالقاويفابجاوا افعلايفاسادا التلاكا

احلمجة,افاماكمناموهمابملغام ام لا ااالضاطدارايعتارباجاوا هاخمدجام اعاىلاالقمعادةاالرشاعيةاالتايا قاويفا

ا هاخمّدجام اعاىلاالقمعادةا)الرضوراتا  يحااملحظورات(,اومماكمناموهمابملغم ام ل ااحلمجاةايعتارباجاو

دونامقام االرشعيةاالتيا قويف:ا)احلمجةا وزيفاموزلةاالرضورةاعممةاكمنتاأوالمصاة(,اوماماكامناموهاما

ماناجاوا اا-ارمحها ااهللا-احلمجةايدّلصا االيس امنااملخدرابومعاعىلاممانصاعلييفاالفقهمعااملتقدمونا

 . «استعاميفااملخدرا االتداوي
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ع  هذا احلكم أن املواد املستخدمة يف هـذه الطييقـة هـي مـواد  ـدرة،  وه يؤمي

م إمجاعـاً  وأن تعاطي املواد املخدرة التي تِيىمه العقـل حمـيَّ
 -، والـك ألن العلـامء (1)

قد استثنوا من هذا األصل اسـتعامل املـواد املخـدرة عنـد احلاجـة إليأـا  -رمحأم اهلل 

، ناهيــك أن (2)عــ  جــوا( الــك لســبمه أعــي كاجلياحــة، وتضــافي  نصوصــأم

                         
 -، الفـيوق للقـيايف م 008، 000، 002، 43/023) بن تيميةاُيخ اإلسمام  جممو  فتاوى انظي:م 0)

 .080-054ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي م. وانظي: 0/006)

 ما ييل: ومناهذهاالوصوصم 0)

بـالبنغ واألفيـون لعـدم )أ  وقـو  الطـماقم عـدم الوقـو  »:  قميفاالكاميفاابناادام ااحلوفاي - 

 «. فما يكون (وال العقل بسبمه هو معصية لتداو  غالبا،فإنه يكون ل املعصية،

ــديي )]  ــتح الق ــدين )م4/320ف ــن عاب ــية اب ــي: حاُ ــق م، 6/358. وانظ ــيم  البحــي اليائ ــن نج هب

 .[ 085ص  -للطيابليس معني احلكام م، 4/066)

 د لقطت عضو ونحوه،والظاهي جوا( ما سقي من امليق  »:  وقميفاالقميضاابنافدحونااململكي - 

 «.ورضر العضو غري مأمون د مأمون،ألن رضر امليق  

ــام )  ــاب )0/035]تبرصــة احلك ــل للحط ــمه اجللي ــي: مواه ــل م، 0/22م. وانظ أح  ترصــ خلي

 [.م0/83) -للخييش 

لو احتيغ لقطت نحو سلعة ويد متأكلة »:  الشمفعيش ساالديناحم دابناأمحداالدميلاوقميفا - 

  «.ه بمسكي مائت إىل (وال عقل صاحبأا بنحو بنغ جا(

 - حاُـية قليـويب عـ  أح املحـيلم، 02/050)رووة الطالبني . وانظي: م8/03هناية املحتا  )] 

 .م[3/023)

واعلم أن املسكي املزيل للعقـل نوعـان أحـدمها مـا كـان فيـه لـذة »: ابنارجبااحلو يلااقميفو - 

 يسـكيه ه للـذة فيـه وه طـيب:والثـاين مـا يزيـل العقـل و..، وطيب فأذا هو اخلمي املحـيم أبـه.

 =      .         «فقال أصحابنا إن تناوله حلاجة التداو  وكان الِالمه منه السمامة جا( ،كالبنغ ونحوه
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التخديي قصري املـدى ه يسـبمه غيـاب الـوعي عـن املـيي ، بـل يسـبمه فقـداً عامـاً 

رمحأـم  - الذ  أجـا(ه الفقأـاء لإلحساس باألق، فيكون أوىل باجلوا( من التخديي التام

 ، واهلل تعاىل أعلم.-اهلل 

 لوالدة:إلزالة آالم االنصفي التخدير استخدام الفرع الثاني: حكم  

هـي طييقـة احلقـن يف الظأـي عند الوهدة املستخدمة حاليًا التخديي النصفي إن طييقة 

(Epidural analgesia،ـــهــي طييقــة تســتخدم فيأــا جو م يعا  متكــيرة مــن املخــدر ـ

ىل  ـديي األعصـاب اخلاصـة بـاليحم إتـؤد  فاملووعي يف مكان معني بالنخـا  الشـوكي 

عـ  أن ه الطييقـة وتعتمد فكية هذ، تطور الوهدة وتقدمأاوقناة الوهدة بدون أن يتوقف 

                                                          
ص  - هــ0328 - 0ط  -بـريو   -دار املعيفـة  -ابـن رجـمه احلنـبيل  -جامت العلوم واحلكـم ] = 

 م[8/348إلنصا  للميداو  )م، ا468-5/465) -هبن مفلح الفيو   وانظي: .303- 304

، غري  احلشيش، مسكن   ع  أن الَبنْغ الوارد يف أكثي النقول السابقة هو: وأحباأناأن يفاهوم  ر  نبا   د 

  .لألوجا 

أبـو  -القانون يف الطمه ]انظي: تا  العيوس ولسان العيب والبحي املحيط مجيعأم مادة )ب ن  م، ا

 م.[0/054) - بريو  -ادر دار ص -عيل احلسني بن عيل بن سينا 

ــد  وقــد نبــه القــيايف  هااذا,   -عــ  الفــيق بــني املســكي، واملخــدر الــذ  ســامه املفســد، وامليقى

ــة  ــذ  يســتخدم يف اجلياحــة الطبي ــوم ال ــال يف  -أ  املن ــني قاعــدة املســكيا  نيالفــيق األربعــفق  ب

ــدة املفســدا  ــدا  وقاع ــدة امليق ــيوق ) وقاع ــه الف ــن كتاب يفايوهااماأنااملتوااموَاالفاادقاب»م: 0/005م

مااناهااذهالمااماأنا غياابامعاايفااحلااواساأواالافااإناريمبااتامعاايفااحلااواساكمل رصاااوالساا عاوالل ااسا

والشااا اوالاااذوقافهاااوااملدقاااداولنا ا غااابامعااايفااحلاااواسافاااالاخيلاااوالماااماأناحيااادثامعااايفانشاااوةا

وةوراوقاااوةانفاااساعواااداريملااابااملتوااامويفالااايفاأواالافاااإناحااادثاذلاااكافهاااوااملساااكداولالافهاااوا

 . «املفسد
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؛ إا إن  - (1)والنخا  الشـوكى الدماغواملقصود به  -األق ييتبط باجلأا( العصبى امليكزى 

ه عـرب األعصـاب إىل النخـا  الشـوكي، صـدرالشعور باألق حيد  عندما ينتقل األق مـن م

ــ ــمى إىل املــخ فيحصــل اإلحســاس ب منــت وصــول عمــل هــذه الطييقــة عــ  فت األق،ومــن َم

من خمال  ديي األعصاب التي متي فيأا اإلحساسا  حساس باألق إىل اجلأا( العصبى اإل

  .(2)آهم خمال اهنقباوا  اليمحية  فما تشعي احلامل بأ الصاعدة إىل املخ أو النا(لة منه،

او تخلصالطواتالجداعاهذهاالطديقةافياماييل:

بامدة مطأية  - خدراملالتى سيعطى فيأا وخاصة املنطقة  -الظأي يتم تعقيم منطقة [ 0]

 للحامية من امليكيوبا .و لتأاب،لتقليل أ  نسبة لما

من اجللد بامدة  درة مووعية لتقليـل األق حـني دخـول إبـية  صِريةحتقن منطقة [ 0]

 التخديي. 

                         
العصبي امليكز  من ُي ني: الدماغ املكون من: املخ، واملخيخ، واجلذ  الدماغي ]املخ  يتألاااجلهم م 0)

 املتوسط، واجلرس الدماغي، والنخا  املستطيل[، ومن النخا  الشوكي.

م (وجًا من األعصاب الدماغية، يف كل عصمه آه  األليا  العصـبية، كـام 00وخيي  من الدماغ ) 

إىل النخا  الشوكي ممايني األليا  العصبية الدقيقة، ويصعد إىل الدماغ عدد ممامل من يعرب من املخ 

م (وجــًا مــن 40األليــا  العصــبية التــي حتمــل الشــيفيا  احلســية.وخيي  مــن النخــا  الشــوكي )

األعصاب الطيفية التي تـذهمه إىل العضـما  واجللـد واملفاصـل، وحتـو  هـذه األعصـاب أعـدادًا 

 العصبية. هائلة من األليا 

، وانظـي تفصـيمًا وافيـًا عـن 020-022ص  -حمـد النشـواين ملاإلعجا( اإلهلي يف خلـق اإلنسـان ] 

 [034-022اجلأا( العصبي يف املصدر السابق ص 

 -طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور  ، 62ص -امليأة يف رحلة العمي لِسان الـزهري   انظي:م 0)

 م.026، 030) ص -ا  لتشامربلني احلمل تساؤه  وإجابم، 035، 000)ص
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النوم ع  اجلانمه أن تكون يف ووت بأن تقوس جسمأا إىل األمام  امليأةي طَلمه من [ 4]

وتكـون ها، لصـدر اً ممامسـأـا أو يف ووت اجللـوس عـ  أن يكـون اقن األيرس،األيمن أو 

لكى حيدد طبيمه التخـديي املكـان الـذى سـي دخل فيـه إبـية أا، والك  لبطننيقييبت هاركبتا

  .اخلاصة التخديي

 - اصـةاخل التخـدييبإدخـال إبـية  يقوم أخصائي التخديي املاهي واملتخصص جداً [ 3]

ىل املكان املمائم بالنخا  الشوكي بني فقيتني إعرب املنطقة املخدرة من اجللد -الكبرية نسبيًا 

 من الفقيا  السف  يف العمود الفقي . 

بـية اىل أن تصـل تلـك اإل عـرب -أ  أنبوبة بماستيكية رفيعـة  -يتم إدخال قسطية [ 5]

مـم يـتم ي،   الذى يِطى احلبل الشوكنبوبة إىل مكان معنيى يف الظأي خار  الِماهذه األ

 نبوبة اليقيقة يف مكاهنا املمائم.األ مت إبقاءىل اخلار  بحيص ُديد إبية سحمه اإل

نبوبة يتم إعطاء أول جيعة من املخـدر مـن خـمال بعد التأكد من سمامة مكان األ[ 6]

احتيـا   عطاء جيعا  إوافية حسمهإلظأي النبوبة اليقيقة يف مم يتم تثبيت األ القسطية،

، وقد تعطى املـادة املخـدرة عـ  دفعـة واحـدة، حتت مماحظة طبيمه التخديي امليأة احلامل

 .دقيقةم 42)عندما يكون توقت الوهدة خمال والك 

ــائق تشــعي  م02 - 5) خــمال[ 5] ــيأة دق ــم تصــبح  طــيا  الســف ،بتنمــل يف األامل م

 دقيقة. م02 - 02) خمال خدرةاملادة املمم يكتمل مفعول  ،يماماإقل أالتقلصا  اليمحية 

 ق الـوهدةأحسـاس بـ(الة اإلخذ  اجليعة الما(مة إلع  أن امليأة قد أ [ لماطم نان8]

  .البطنإىل بوخزها بخفة ابتداء من وسط الفخذ  التخديييقوم طبيمه 

جيعة أخيى عـرب بإعطاء طبيمه التخديي يتناقص، فيقوم املخدر أمي يبدأ  مدةبعد [ 2]

وهذه اجليعا  تعطى األم باآلهم الشديدة للوهدة، الظأي قبل أن تشعي يف  ةثبتامل ةنبوباأل

 أمناء الوهدة.ة امليأة تبعًا حلالتقييبًا كل ساعة أو ساعتني 
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مـن تـأمري املخـدر املـيأة  و تتخلص نبوبة اليقيقة،تتم الوهدة يتم نز  األ [ بعد أن02]

 .(1)اآلهمببع  امليأة  يمكن أن تشعيا وحينأ بعد حواىل ساعة أو ساعتني، بشكل كامل

وقبل أن نبني احلكم الرشعي هلذه الطييقـة يف التخـديي لتخفيـف آهم الـوهدة نحتـا  

ملعيفة ما هلا من سلبيا  وإجيابيـا  ؛ والـك لنقـارن بـني مصـاحلأا ومفاسـدها، فنـتمكن 

 بذلك من معيفة حكمأا الرشعي.

ا ييل:أممالجيمبيمتاهذهاالطديقةافتت ثلافياما

  الوهدة بسبمه فقدان اإلحساس يف القسم السفيل من اجلسم.عدم الشعور بأق [ 0]

قبـل أو بعـد الـوهدة خمافـًا [ عدم ُـعور املـيأة بكسـل أو فتـور أو فقـدان للـوعي 0]

  .للطيق األخيى يف التخديي

أو  وخياطتـه،أ ُـق العجـان،احلاجـة إىل حالـة عدم احلاجة إىل أ   ـديي آخـي يف  [4]

 عملية قيرصية.جياء إلبل وحتى عند احلاجة  ستعامل اجلفت يف الوهدة،ا

ولـذا يكـون الطفـل متنبأـًا بشـكل قليلـة جـدًا ؛ جلنني إىل اتصل التي نسبة املخدر [ 3]

 .(2) أكرب عند الوهدة خمافًا للطيق األخيى يف التخديي

                         
طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة م، 026، 033) ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشـامربلني  انظي:م 0)

ــوهدة ، 035ص -لفــاخور   ــيأة يف احلمــل وال ــوهدة ، 000-000ص -موســوعة امل احلمــل وال

 : نيموقت طبيمه دو  كوم ع  اليابط، 028ص  -لدوبيا  وصاحبه 

http://www.6abib.com/articles.php?id=334،http://www.6abib.com/articles.php?id=339  

 ، http://www.almaraaclinic.com/magzin/magzin1.htmlموقت مصحة امليأة املتخصصـة عـ  الـيابط:         

 .http://www.arabic.arabia.msn.com/Women/mother107جملة األم والطفل ع  اليابط: 

 ،،028ص  -احلمـل والـوهدة لـدوبيا  وصـاحبه ، 000ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة  ظي:انم 0)

موقــت  ،http://www.arabic.arabia.msn.com/Women/mother107جملــة األم والطفــل عــ  الــيابط: 

، موقـت مصـحة http://www.6abib.com/articles.php?id=339 :،طالـيابطبيمه دو  كـوم عـ  

 . http://www.almaraaclinic.com/magzin/magzin1.htmlامليأة املتخصصة ع  اليابط: 

http://www.arabic.arabia.msn.com/Women/mother107
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اأمماسل يمنمافتت ثلافياماييل:

 ضـِط الـدم،لهلذه الطييقة يف التخديي اهلبوط املفـاجئ  مار اجلانبية الشائعةمن اآل[ 0]

أن يقـوم طبيـمه وهـذا يسـتدعي  مـن احلـاه ،م %0 - %0) حيث حيـد  هـذا يف حـوايل

هذه املشكلة يستطيت األطبـاء  يف حالة حدو و التخديي بمياقبة وِط الدم بدقة ُديدة،

الـك حـدو  لتفاد  و ،التحكم يف الضِط والقضاء ع  هذه املشكلةيف غالمه األحيان 

 .بية الظأيإعطائأا إعن طييق الوريد قبل  عطاء احلامل كمية عالية من السوائليتم إ

ولكن عند حـدو  مثـل  من انقباوا  اليحم،هذه الطييقة من املمكن أن تقلل [ 0]

 انقباوا  اليحم عن طييق بع  األدوية اخلاصة.يمكن (يادة هذا 

ــة [ 4] ــؤد  هــذه الطييق ــد ت ــوهدة بســبمه عــدم  بطــاءإىل إق ــة ال ــيأة يف عملي إحســاس امل

يمكـن للفييـق لكن  ىل أسفل،إت املساعدة يف الدفت يتستط نل افإهنوبالتايل  انقباوا  اليحم،ب

 أن يساعد امليأة يف حتديد الوقت املناسمه للدفت باستخدام جأا( قياس الطلق.الطبي 

اجلنني كـامللقط أو جأـا(  إلخيا آلة مساعدة استخدام ىل [ قد تؤد  هذه الطييقة إ3]

ولكنى هذا قليـل  والك لعدم قدرة احلامل ع  الدفت بصورة كافية وقت الوهدة،الشفط؛ 

 احلدو  ؛ إا إن معظم النساء اللوايت يستخدمن هذه الطييقة يلدن وهدة طبيعية.

 د اكلـام أرفإن امليأة ه تسـتطيت أن تتبـول نتيجة ألن البطن تكون يف حالة  ديي [ 5]

صـعوبة يف كـام قـد حتـد   ،قسـطية بوليـة لتفييـغ املثانـة كلـام (اد البـولفيتم تثبيت  الك،

خـمال أربـت وعرشـين سـاعة هذه الصعوبة تزول ولكن  التبول لفرتة قصرية بعد الوهدة،

 .من الوهدة

بــني  املــادة املخــدرةىل املكــان الــما(م حلقــن إحيانــًا فشــل يف الوصــول أقــد حيــد  [ 6]

ــه اســتميار  الفقــيا  ممــا ــتغ عن ــآهم الطلــقإين م مــن %0، والــك يف )حســاس احلامــل ب

  م من احلاه .% 02والك يف )  ديي جانمه واحد فقطحيصل وأحيانًا احلاه ، 
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دخـال األنبـوب يف الظأـي إمنـاء أخـيو  كميـة مـن سـائل احلبـل الشـوكي [ بسبمه 5]

 بعد الوهدة.يام أصدا  ُديد للحامل يستمي لعدة  حيصل

هـذه اآلهم وقد تستمي التخديي، مكان إدخال إبية  الظأي يف د  أحيانًا آهم يفحت[ 8]

 وأحيانًا لشأور.  ألسابيت،

وبالتـايل فإنـه يـؤد  إىل  مكلفـة،يف هذا النو  من التخديي تستخدم  ياألدوا  الت[ 2]

 (1) حتمل هذه التكاليف اإلوافية.عمهء 

قة يمكننا أن نقول بأن تلـك السـلبيا  ه وباملقارنة بني السلبيا  واإلجيابيا  الساب

تقوى ع  رفت حكم اإلباحة األصـلية ؛ والـك ألن هـذه السـلبيا  هلـا حلوهلـا الطبيـة 

إاا أجييـت معظـم العماجـا  الطبيـة هلـا فوائـدها وعماجاهتا املناسبة، ومن املعلـوم أن 

ــو مــن  بطييقــة صــحيحة وبتوقيــت مناســمه وتشــخيص ســليم، بعــ  كــام أهنــا ه  ل

التــي ه يكــون هلــا تــأمري عــ  نفــت العــما  إاا تــم  قليلــةعــيا  اجلانبيــة الطارئــة والألا

 معاجلتأا يف الوقت املناسمه.

جـائزًا ومباحـًا، ولكـن  التخـديي النصـفي إل(الـة آهم الـوهدةوعليه فيكون استخدام 

  .(2)ومأارة فائقة فيهلديه خربة الذ  التخديي برشط أن يقوم به أخصائي 

                         
-000ص -موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة ، 033ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  انظي:م 0)

موقــت  ،http://www.6abib.com/articles.php?id=339بط: موقــت طبيــمه دو  كــوم عــ  الــيا، 000

،  http://www.almaraaclinic.com/magzin/magzin1.htmlمصحة امليأة املتخصصـة عـ  الـيابط: 

 .http://www.arabic.arabia.msn.com/Women/mother107جملة األم والطفل ع  اليابط: 

طفلك من احلمل م، 026، 033)ص -ا  لتشامربلني احلمل تساؤه  وإجابهذا الرشط يف: انظي م 0)

 .038-036ص -إىل الوهدة لفاخور  
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اذهااإلبمحةايؤثداعليهماعددامناالعواملا ت ثلافياماييل:ولكّناه

 [ الظيو  الصحية للحامل، ومدى مماءمة التخديي النصفي هلا.0]

 [ مدى حاجة امليأة للوهدة بدون أق.0]

 [ كون طبيمه التخديي رجمًا أم اميأة.4]

اوي كنا وضيحاالعواملاالثالثةاالسمبقةافياماييل:ا

؛ والـك استخدام التخـديي النصـفي ه يكون من املناسمه فيأا  هنا  بع  احلاه  أوال :

 ملا يرتتمه ع  استعامله يف هذه احلاه  من أرضار بليِة، وأهم هذه احلاه  ما ييل: 

أو  ،أو العمـود الفقـي  أو القلـمه، أمـيا  بالـدم،[ عندما تكون احلامل تعاين من 0]

 حساسية من األدوية املستعملة. تعاين من 

، أو مـن يارةاحلـدرجـة يف ارتفـا  و أ نزيـف حـاد ُـديد،ما تعاين احلامل مـن [ عند0]

  .وجود التأابا  يف منطقة احلقن بالظأي

أن تـتم ويف هذه احلالة يتحـتم  بالظأي،[ عندما تكون احلامل قد أجييت هلا جياحة 4]

لنصفي ؛ ألنه قد تكون هذه اجلياحة مانعة من استعامل التخديي ااستشارة طبيمه التخديي 

  .(1)بشكل آمن

  :يف بع  احلاه  مثليتأكد استخدام التخديي النصفي  ثمنيم :

  احلامل. خف  وِط دمع  ساعد يحيث إنه ؛ دم الحاه  ارتفا  وِط [ 0]

 .صابة احلامل بمي  السكي [ يف حالة إ0]

                         
ــي:م 0) ــوهدة  انظ ــيأة يف احلمــل وال ــ  الــيابط: ، 000ص -موســوعة امل ــمه دو  كــوم ع موقــت طبي

http://www.6abib.com/articles.php?id=339 :ــيابط ، موقــت مصــحة املــيأة املتخصصــة عــ  ال

nic.com/magzin/magzin1.htmlhttp://www.almaraacli . 
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وجــود مشــاكل ميوــية يف اليئــة أو [ يف حالـة احلاجــة إلجــياء عمليــة قيرصــية مـت 4]

جـياء اسـتخدام التخـديي العـام إله يمكـن حيث احلامل ؛ الك  لدى  الكبد أوأو لمه الق

القيرصية مت هذه األميا  العضوية، فتكون طييقة التخديي النصـفي بـديمًا مناسـبًا عـن 

  .(1)التخديي الكيل

إن طييقة التخديي النصفي لتخفيف آهم الوهدة تقتيض أن ينظي طبيمه التخديي  ثملثم :

لعورة املِلظة من امليأة، بل وأن يمسأا عند القيام بتطأري مووت إدخال إبية التخـديي إىل ا

وما حوله، ومن املتقير أعًا أن اهطما  ع  العورا  املِلظة )السوءتانم إنام يكون عند 

يف إباحة النظي  ياكتف»: (2)احلاجة الشديدة الداعية لذلك، ويف هذا يقول السيوطي 

                         
 ،http://www.6abib.com/articles.php?id=334: نيموقــت طبيــمه دو  كــوم عــ  الــيابط انظــي:م 0)

http://www.6abib.com/articles.php?id=339 :ــــــــيابط ، جملــــــــة األم والطفــــــــل عــــــــ  ال

http://www.arabic.arabia.msn.com/Women/mother107. 

أيب بكي بن حممد بن سابق الدين اخلضري ، جمال الدين السيوطي، أبو الفضل. هو: عبداليمحن بن م 0)

هـم. كـان إمامـًا حافظـًا، مفرسـًا، حمـدمًا، فقيأـًا  200هـم، وتويف سنة ) 832ولد بالقاهية يتياًم سنة )

ثـرية ُافعيًا، نحويًا، مؤرخًا، أديبًا. ملا بلغ األربعني اعتزل النـاس فـألف أكثـي كتبـه، ولـه مؤلفـا  ك

الـدر )، ماحلـاو  للفتـاو )يف قواعـد وفـيو  الشـافعية،  ماألُباه والنظائي)جاو(  الستامئة منأا: 

اإلتقـان )، ماملزهي يف اللِـة)، متدريمه الياو  يف أح تقييمه النواو )، ماملنثور يف التفسري باملأمور

ــوم القــيآن ــة الوعــاة يف طبقــا  اللِــويني والنحــاة)، ميف عل ــاريخ اخل) م،بِي ــاءت ــة)، ملف يف  ماأللفي

 وغري الك. مصطلح احلديث،

م، الفــتح املبــني يف طبقــا  3/65م، الضـــوء المامــت )8/50)تيمجتــه يف: ُــذرا  الــذهمه  ]انظــي 

هــ / 0302 - 0ط -مرصـ  -املكتبـة األ(هييـة للـرتا   -عبـداهلل مصـطفى املياغـي  -األصـوليني 

، تاريخ النـور السـافي عـن أخبـار القـين م0/408) - للشوكاينم، البدر الطالت 4/65) -م 0222

ص  -هــ 0325 - 0ط -بـريو   -دار الكتمه العلمية  -عبد القادر بن ُيخ العيدروس -العاأ 

 .م[4/420، األعمام للزركيل )50
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. واُــرتط يف .فــني بأصــل احلاجــة ، واُــرتط يف ســائي األعضــاء تأكــدها.إىل الوجــه والك

  .(1) «السوأتني مزيد التأكيد

أخف مـن نظـي اجلـن  إىل غـري إىل جنسه اجلن  كام إنه من املتقير أعًا أيضًا أن نظي 

إاا  -ع  أن إباحة مداواة اليجل للميأة  -رمحأم اهلل  -ه، ومن َممى فقد اتفق الفقأاء جنس

، (2) امـيأة تـداوهيامرشـوطة بعـدم وجـود  -ن يستدعي الك النظي إىل عورهتا أو مسأا كا

وبالتايل فإن احلاجة قد تكون كافية يف إباحة نظـي املـيأة إىل العـورة املِلظـة مـن املـيأة، وه 

  السمام العز بن عبدتكون كافية يف إباحة نظي اليجل إىل الك، وقد أُار إىل الك 

النظي إىل السوآ  لقبحأـا مـن ُـدة احلاجـة مـا ه يشـرتط يف النظـي إىل  يشرتط يف»فقال: 

سائي العورا  ، وكذلك يشرتط يف النظـي إىل سـوأة النسـاء مـن الرضـورة واحلاجـة مـا ه 

 .(3)«ملا يف النظي إىل سوآهتن من خو  اهفتتان ؛يشرتط يف النظي إىل سوأة اليجال 

ل القول يف حكموبالنظي إىل العوامل الثمامة السابقة ي استخدام التخديي  مكننا أن نفصى

  كام ييل: النصفي إل(الة آهم الوهدة

فيأـا  هسـتخدامالتي يرتتـمه عـ  ااحلاه  يف التخديي النصفي [ ه جيو( استخدام 0]

درعا)، وللقاعـدة الرشـعية: (4)(الارضراواالارضار): رضر ع  امليأة والـك لقولـه 

 .مملحاملفمسدامقد اعىلاجلبااملص

والتـي  -التي يتأكـد اسـتخدامه فيأـا احلاه  يف التخديي النصفي [ جيو( استخدام 0]

                         
 .80ص -م األُباه والنظائي 0)

 .008ما تقدم صانظي م 0)

 .م0/065قواعد األحكام )م 4)

 . 055م تقدم  يجيه ص3)
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؛ والك ألن تلك احلـاه   (2)، سواء كان طبيمه التخديي رجمًا أو اميأة- (1)تقدم اكيها

ه  لو أن تكون قد وصلت إىل حد الرضورة فما حي  حين ذ من اطما  طبيـمه التخـديي 

أو أن  ،مالرضوراتا  يحااملحظاورات)ِلظة ؛ والك للقاعدة الرشعية: ع  عورة امليأة امل

تكون هـذه احلـاه  قـد وصـلت إىل حـد احلاجـة الشـديدة امللحـة فأـذه تلحـق بسـابقتأا 

 .ماحلمجةا وزيفاموزلةاالرضورة: )للقاعدة الرشعية 

إاا ق يكـن ممـة حاجـة هسـتخدامه سـوى إ(الـة التخديي النصفي [ جيو( استخدام 4]

م الــوهدة ؛ ملــا تقــدم بــأن األصــل يف هــذا التخــديي اإلباحــة، وألن حاجــة املــيأة داعيــة آه

لتخفيف أو إ(الة آهم الوهدة الشديدة خاصة امليأة التي يف املـدن ؛ بسـبمه مـا تعيشـه مـن 

احلمجةارفاهية تزيد من ُعورها هبذه اآلهم، وهذا يقتيض اجلوا( عممًا بالقاعدة الرشعية )

، والك برشط أن يكون طبيمه التخديي اميأة ؛ إا إن مفسدة نظيهـا مالرضورة وزيفاموزلةا

، فتقوى احلاجة هنـا -كام تقدم  -إىل عورة اميأة مثلأا أخف من مفسدة نظي طبيمه رجل 

 ع  إباحة حمظور نظي طبيبة التخديي إىل عورة امليأة املِلظة.

إباحـة  جـة هنـا ه تقـوى عـ أما إاا كان طبيمه التخديي رجمًا فالـذ  يظأـي يل أن احلا

عورة امليأة املِلظة ؛ إا إن هذه املفسـدة أعظـم مـن مفسـدة حمظور نظي طبيمه التخديي إىل 

مفسد منااتذاا عمرضل، فإعامل قاعدة )-وإن كانت ُديدة  -تي  امليأة تتأق بآهم طبيعية 

ابمر كمباألفهام يـه فـما جيـو( م يقتيض التحييم يف هذه احلالـة، وعلروعياأعظ هامارضرا 

أن  -إاا ق يكن ممة حاجة هستخدام التخديي النصفي سوى إ(الة آهم الـوهدة  -للميأة 

تستعمل هذه الطييقة إاا ق توجد طبيبة التخـديي املختصـة، كـام ه جيـو( لطبيـمه التخـديي 

 اليجل أن يقبل القيام به مت عدم وجود احلاجة امللحة. 

                         
 .330م ص0)

 .008الضوابط العامة يف أنه ه يلجأ إىل الطبيمه اليجل إه عند عدم الطبيبة. انظي ما تقدم ص معامداعمةم 0)
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هلل جل وعما أن ما تشعي بـه  -واحلالة هذه  -النصفي  ولتعلم امليأة التي ترت  التخديي

مامايصايبااملاؤمنا): من آهم الوهدة يكون كفارة لذنوهبا وخطاياها كام قـال النبـي 

، وأن (1)(مناوصب,اوالانصب,اوالاسق ,اوالاحزن,احتىااد اهي يفالالاكفدابيفامناسيئم يف

لعائشـة  ، كـام قـال النبـي (2)هلا من األجي ع  قدر ما حيصل هلا مـن املشـقة والتعـمه

                         
بـاب مـواب املـؤمن فـيام يصـيبه مـن مـي  أو حـزن أو نحـو  -رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب م 0)

  . أيب هييية و م من حديث أيب سعيد0554رقم ) -م 3/0220) -الك حتى الشوكة يشاكأا

األجي ع  قدر هـ، والتي عنون هلا بعنوان )00/5/0305م، وتاريخ 52632م جاء يف الفتوى رقم )0)

 ع  اليابط: الشبكة اإلسماميةم ع  موقت املشقة

 ww.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=50649&Option=FatwaIdhttp://w  

إن »مـا نصـه:  وهل تساو  يف الـك الـوهدة بـأق ،الوهدة بدون أق من حيث األجيجوابًا لسؤال عن       

قال هلـا  أن النبي  وأصل الك حديث عائشة  ،من املقير أعا أن األجي ع  قدر املشقة

وه ُـك أن وجـود األق جيعـل  .نفقتـك :أو قـال ،ولكنأا ع  قدر نصبك :ميهتا من التنعيمبشأن ع

    «.الوهدة أكثي مشقة

ع  أن القول بأن األجي ع  قدر املشقة لـي  بمسـتقيم عـ   وقد نبه ُيخ اإلسمام ابن تيمية  هذا, 

 قدر طاعة أمي اهلل ورسـوله، وممـا اإلطماق، ولكن األجي ع  قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته ، وع 

أمماكونيفامشقمافليساهاواسا  مالفضالاالع الاورجحمنايف,اولكاناقادايكاوناالع الا»يف الك:  قاله 

الفمضلامشقماففضليفاملعوىاري امشقتيف,اوالصرباعلييفامعااملشقةايزيداثوابايفاوأجادهافيازداداالثاوابابمملشاقة,ا

اأكثدايكوناأجدهاأعظ امناالقديب,اكااماقاميفاالو اياكاماأنامناكمنابعدهاعناال يتا ااحلجاوالع دةا

لاألنااألجاداعاىلاقادراالع الا ابعادااملسامفة,اوبمل عادايكثاداا(أجدكاعىلاقدرانصا ك)لعمةشةا االع دة:ا

املامهداباملقدآناماعاالسافدةاالكادا االاربرةاوالاذيا:ا)الوصبافيكثدااألجد,اوكاذلكااجلهامد,اوقولايفا

فكث ااممايكثداالثواباعىلاقدرااملشاقةاوالتعاباالاألناالتعاباا(مقاليفاأجدانيقدؤهاويتتعتعافييفاوهواعلييفاش

 «.واملشقةامقصودامناالع ل,اولكناألناالع لامستلز الل شقةاوالتعب

 م[080-05/080م، )603-02/602م. وانظي املصدر السابق )02/600]جممو  الفتاوى ) 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=50649&Option=FatwaId
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 ، واهلل تعاىل أعلم.(1)(لنالكامنااألجداعىلاقدرانص كاونفقتك): 

إلزالــة أو يفيــف آالم  املوضــعيالتخــدير اســتخدام الفــرع الثالــث: حكــم 

 الوالدة:

تقـوم عـ  اسـتعامل البـنغ إن طييقة التخديي املووعي املستخدمة حاليـًا عنـد الـوهدة 

اب الفي  واملأبل حتى ه تشعي امليأة بأق عند خيو  رأس اجلنني، املووعي لتخديي أعص

كام تستعمل أيضًا عند القيام بعملية الشق املأبيل لتوسـيت مـدخل املأبـل وتسـأيل خـيو  

رأس اجلنني، وإاا رأى الطبيمه أن  ـديي الفتحـة املأبليـة غـري كـا  مـن أجـل إ(الـة آهم 

ق الـيحم عـ  عمـق عرشـة سـنتيمرتا  تقييبـًا مـن الوهدة فإنه يعمد إىل  ديي منطقة عنـ

بعـد حتديـده ملكـان مدخل املأبل حتى تصل املادة املخدرة إىل العصـمه احلسـاس فيخـدره 

 - أ  ميحلة دفـت اجلنـني -، وبذلك تصبح امليحلة الثانية من الوهدة جتنابهارأس اجلنني و

  .(2)وهدة غري موجعة بتاتاً 

                         
م من حديث عائشـة 0544رقم ) -م 0/633) -أخيجه احلاكم يف املستدر  يف أول كتاب املناسكم 0)

، واحلـديث «هذا حديث صحيح ع  أط الشيخني وق خييجاه، وله ُاهد صحيح» :، وقال

 -بـاب أجـي العمـية عـ  قـدر النصـمه -فقد رواه البخار  يف أبواب العمية  أصله يف الصحيحني:

 -سلم يف كتاب احلـغ ، وم(ولكوهماعىلاقدرانفقتكاأوانص ك)م ولفظه: 0625رقم ) - م0/643)

ولكوهماعاىلاقادرانصا كاأواقاميف:ا)م ولفظه: 0000رقم ) -م 0/856) -باب بيان وجوه اإلحيام 

 .(نفقتك

 -موسـوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة ، 034ص -طفلك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور   انظي:م 0)

لـدوبيا  وصـاحبه احلمل والـوهدة ، 052ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني ، 000ص

 . html-http://www.haridy.com/ib/archive/index.php/t.31059اليابط:  ،026ص -
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لتخـديي املووـعي فأـي )الكسـيلوكاينيم أو )الربوكـاينيم، أما املادة التي تستخدم يف ا

مـة تسـحمه منأـا الكميـة  وهي عبارة عن سـائل ُـفا  حيرضـ يف (جاجـا  صـِرية معقى

  .(1)املطلوبة

والتخديي املووعي ه يؤمي يف قوة الطلق، كام ه يـؤمي عـ  حالـة املـيأة العامـة، فتبقـى 

وقـت نفسـه ه تشـعي بـأ  أق مـن جـياء يقظة وواعيـة لكـل مـا جيـي  حوهلـا، لكنأـا يف ال

استعامل اآله  الطبية أو إجياء الشق املأبيل أو عنـد خـيو  رأس اجلنـني بسـبمه فقـدها 

، كام أن هذا التخديي ه (2)اإلحساس يف املكان الذ  أجيى فيه الطبيمه التخديي املووعي

إل(الـة أو  هاسـتخدامن ، وبالتـايل يكـو(3)يؤمي ع  اجلنني لعدم انتقـال املـادة املخـدرة إليـه

 جائزًا بناء ع  أن األصل يف األُياء اإلباحة.  فيف آهم الوهدة

؛ والـك ألن عـ  عـورة املـيأة املِلظـة يطلـت طبيـمه وه يؤمي عـ  هـذا احلكـم أن ال

وهـذا احلاجة داعية ملثل هذا النو  من التخديي، بل ه تكاد تسلم منه اميأة يف وهدهتـا، 

ناهيـك أن هـذا  ،ماحلمجةا وزيفاموزلاةاالرضاورة) ماً بالقاعدة الرشعية:يقتيض اجلوا( عم

وه حيتـا  إىل طبيـمه  -والذ  كثـريًا مـا يكـون امـيأة  -التخديي يقوم به طبيمه التوليد 

 .(4)التخديي ليقوم به

                         
 . 033ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 0)

 -امليأة يف رحلة العمـي لِسـان الـزهري  ، 033ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 0)

 -احلمـل تسـاؤه  وإجابـا  لتشـامربلني ، 000ص -مل والوهدة موسوعة امليأة يف احل، 60ص

 .052ص

 -احلمـل تسـاؤه  وإجابـا  لتشـامربلني ، 60ص -امليأة يف رحلة العمـي لِسـان الـزهري   انظي:م 4)

 . html-http://www.haridy.com/ib/archive/index.php/t.31059اليابط: ، 050ص

 .000ص -وهدة موسوعة امليأة يف احلمل وال انظي:م 3)
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الـيحم وبـدء الطلـق إلهنـاء استعامل طيق خاصة لبدء تقلصـا   الطلقاالصومعياهو:

 . (1)لذلك عدم انتظار البدء الذايت، واحلمل

وإنام حيصل بواسطة  أن السبمه فيه لي  الطبيعة الذاتية لليحم،جأة وهو صناعي من 

  .(2)األدوية التي من ُأهنا إمارة تقلصا  اليحم، ولكنه يف النأاية ُبيه بالطلق الطبيعي

تقلصا  اليحم ليست فكية جديدة ؛ فقد كـان يـتم  وفكية تناول مواد من ُأهنا إمارة

إىل عأد قييمه حتيي  الوهدة بواسطة تناول امليأة جيعا  من (يت اخليو ، ولكن تبني 

  .(3)أن هذه الطييقة غري عملية، وه تعطي األمي امليجو منأا، وأحيانًا قد تكون مؤاية

ابه يف تيكيبأـا املـواد التـي إعطاء مواد مصـنعة تشـأما فكية الطلق الصناعي فتقوم ع  

مـن األغشـية يفـي( هيمـون  وهو -(4)ديننالربوستوجما»تؤد  إىل حدو  الطلق وهي: 

                         
دليــل احلمــل ، 034ص -املوســوعة الصــحية لـألم والطفــل ملــيوان عبــد الواحـد و صــاحبه  انظـي:م 0) 

احلمـل ، 033ص -موسوعة احلمـل والـوهدة ألحـمام القواسـمة ، 56ص -والوهدة للينة ُبارو 

 .026ص -تساؤه  وإجابا  لتشامربلني 

موسـوعة اإلعجـا( العلمـي يف القـيآن ، 403ص  - طفلك من احلمل إىل الـوهدة لفـاخور  انظي:م 0)

 ع  اليابط: والسنة

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=13  

 .453ص  -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:م 4)

ك ينصـح األطبـاء احلامـل التـي موجـودة يف السـائل املنـو  عنـد اليجـل، وبنـاء عـ  الـ وهذهااملمدةم 3)

تأخي  وهدهتا بمامرسة اجلن  مت (وجأا أممًا يف وصول هذه املادة إىل حميط الـيحم، فتعمـل عـ  

 تقوية تقلصا  اليحم ، مما يساعد ع  بدء الوهدة.

 [. 455ص  -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   انظي:]  
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فتسبمه هـذه  ،«وهو هيمون يفي( من الِدة النخامية - ، واألكسيتوسني-باجلنني  املحيطة

  .(1)ليستمي الطلق بعد الك بصورة تلقائيةانقباوا  لليحم، املواد 

والـك عـ   الطلق الصناعي ع  فحص عنـق الـيحم،التي يعطى هبا الطييقة عتمد تو

 النحو التايل:

ــا تعطــى  [ إاا كــان0] ــيحم مِلق ــق ال ــيأة عن ــة امل ــل مأبلي ــون حتامي ــو  عــ  هيم حتت

، ساعا  حتى يبدأ عنق اليحم باهستجابة واهنفتاح تـدرجيياً  6كل  م)الربوستوجماندين

إاا اسـتمي  الطلـق بشـكل  تلقائيبعد الك بشكل تستمي الوهدة و يبدأ الطلق،ومن َممَّ 

  .منتظم

فيتم تفجري جيمه املياه األمـامي لكـي  احلمـل  إاا كان عنق اليحم مفتوحاً [ 0]

ليبدأ الطلق، فإاا ق يبدأ الطلق، أو بدأ ولكنـه كـان وـعيفاً أو غـري عن طييق املأبل 

بدأ بالطلق الصناعي، والك بإ عن طييق  مكسيتوسنياألامليأة هيمون )عطاء منتظم ي 

اً وتنتأـي بـوهدة طبيعيـة يف أغلـمه تلقائيالوريد، و  العادة فإن الوهدة تسري سرياً 

  .(2)األحوال

                         
احلمـل تسـاؤه  وإجابـا  م، 455، 403) ص -خور  طفلك من احلمـل إىل الـوهدة لفـا: انظيم 0)

 .040ص  -لتشامربلني 

، احلمـل تسـاؤه  033ص -املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صـاحبه  انظي:م 0)

-035ص -، موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة 040-040ص -وإجابا  لتشامربلني 

 -، طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة لفـاخور  002ص -وهدة ، موسوعة امليأة يف احلمل والـ035

 .56ص -دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو  ،455-453، 405-403ص



           

 

 

 

351 
 

اسـتعامله، ومـن أبـي( سباب كافية تسـتدعي أالطلق الصناعي ه يستخدم إه لوجود و

 هذه األسباب:

 جتـاو(تكـون بسـبمه املخا  بالطلق الصناعي معظم حاه  حتيي  ف :)أ(ا ألداالوالدة

م 30مـن التلقـيح أو )سـبوعًا م أ32) أ  بعد ميور أكثي مـن - املفرت ووعأا  موعداحلامل 

يقـف نمـو هـذه املـدة ؛ والك ألنه بعد ميور  - (1) من بداية آخي حيضة حاوتأا امليأةسبوعًا أ

جني، وتنقيـة كسـمداد اجلنني بالدم والتِذيـة واألإيقل عملأا يف  مَّ من مَ و ،(2)تضعفاملشيمة و

، وهـذا يسـتدعي (3)الدم من املواد الضارة، وهو ما يـؤمي يف بعـ  األحيـان عـ  حيـاة اجلنـني

                         
 .56انظي ما تقدم صم 0)

 يعي  بقصور املشيمة. وهواممم 0)

 [. 56ص -دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو ] انظي:  

امرسـا  الطبيـةم املنعقـدة يف الكويـت يف املـدة مـن توصيا  ندوة )رؤيـة إسـمامية لـبع  امل جمعا م 4)

م، والتـي نظمتأـا املنظمـة اإلسـمامية 0285م إبييل 00-08هـ املوافق ) 0325م ُعبان 02-04)

قدرااألط معاأنيفايست دانامعااحل لاموذاالتلقيحاحتىااملايالدامعت ادا ا»للعلوم الطبية بالكويت ما نصه: 

اىفاريذاةيفاعىلااملشي ة.ا

مدةااحل لابوجيفاالتقديباممةتمناوثامنونايومما  دأامناأويفاأيم ااحليضاةاالساويةاالسامبقةااواألصلاأن

فإذاا ألداامليالداعناذلكاففيااملشي ةابقيةارصايداخياد ااجلوافابكفامعةاملادةاأسا وعفااللح ل,

اآلدين,اث ايعمينااجلوفااملجمعةامنابعداذلكالدرجةا دفعانس ةاوفمةااجلوفا ااألس وعاالثملا 

واألربعفاوالدابعاواألربعف,اومناالومدراأنايوجوامنااملوتاجوفابقيا االدح امخسةاوأربعفا

 «.أس وعم ا

، 552ص  -سلسلة مطبوعا  املنظمـة اإلسـمامية للعلـوم الطبيـة بالكويـت  -مبت الندوة  انظي:]  

 وهو منشور يف موقت املنظمة ع  الشبكة العاملية للمعلوما :

                                                                                                          http://www. Islamset.com .] 
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 .(1) حث املخا  بالطلق الصناعي، وعدم انتظار ابتداء الطلق بصورة تلقائية

: فإاا بدأ املخا  لكنه كان يتقدم بصورة بطي ة فإن امليأة تعطـى )ب(اضعاااملخمض

  .(2)زيزه وتقويته، وهو ما يعي  بـ )حث أو تعزيز املخا مالطلق الصناعي لتع

: يف حالة وفاة اجلنني يف بطن أمه ينصح األطباء بانتظـار خيوجـه (3) )جا(اموتااجلوف

بصورة طبيعية، لكن إاا تأخي خيوجه يلجأ األطباء إىل حتيي  الوهدة بالطلق الصناعي؛ 

                         
طفلك مـن احلمـل ، 034ص -انظي: املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صاحبه م 0)

، 040ص  -إجابـا  لتشـامربلني احلمـل تسـاؤه  وم، 453، 403) ص -إىل الوهدة لفاخور  

، 002-002ص -موسوعة امليأة يف احلمل والـوهدة ، 56ص -دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو 

 . http://www.6abib.com/articles.php?id=332: ع  اليابط طبيمه دو  كومموقت 

، 002ص -موسوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة ، 56ص -احلمل والوهدة للينة ُبارو دليل  انظي:م 0)

 .033ص -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة 

 مو  اجلنني: ومناأس مبم 4)

 وتسمم اجلنني نتيجة هذا التعار . إجيايبم-تعار  ف تي الدم عند األم وطفلأا )سلبي. 0

 واد السامة التي تتناوهلا األم عمدًا أو خطأ بدون مشورة الطبيمه.. تسمم اجلنني باألدوية أو امل0

 . الرضبا  العنيفة التي يتلقاها اجلنني من اخلار  يف ظيو  قاهية تتعي  هلا األم.4

 . إصابة األم بأميا  تسمم احلمل مثل: ارتفا  وِط الدم، والسكي ، وفقي الدم.3

من ُأهنا اهنتقال إىل اجلنني عرب املشـيمة: كاحلصـبة، . إصابة األم بأميا  جيمومية أو فريوسية 5

 والتيفوئيد.

 . التدخني بكثية، وأب املسكيا ، وتعاطي املخدرا .6

 . نقص كبري يف التِذية طوال مدة احلمل.5

 [. 442ص -انظي: طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  ] 

http://www.6abib.com/articles.php?id=332
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جدى الطلق الصناعي وإه فما بد من التـدخل ألن يف بقائه يف بطن أمه رضرًا عليأا، فإن أ

 .(1) اجلياحي بالعملية القيرصية

أ  الـذ   -للمخـا  لتحـيي  املبكـي اأمـا : )د(اعواملاالتحديااامل كدالل خمض

من بداية آخي حيضة حاوتأا سبوعًا م أ45من التلقيح أو )سبوعًا م أ45)ميور يكون قبل 

  :ة منأايدأسباب عدفله  - (2)امليأة

منـاء أفـاجئ يف وـِط الـدم املرتفـا  تعني: اهحالة تسمم احلمل و : س  ااحل ل ا1]

ويف  ،(4)ويصاحمه الك أعيا  ارتفـا  وـِط الـدم، يف البول (3)احلمل مت وجود (هل

ه حيد  تبادل سليم للِذاء واألكسجني بني األم واجلنني عـرب املشـيمة، فيقـل هذه احلالة 

ألكسجني الما(م لنموه، وتقل أيضـا إ(الـة مـا خييجـه اجلنـني ما يتلقاه اجلنني من الِذاء وا

  .(5)وهذا يستدعي استعامل الطلق الصناعي إلهناء احلمل من فضما ،

                         
ـــانظــي: املوســوعة الصــحية لــألم والطفم 0)       موســوعة        ، 034ص -الواحــد و صــاحبه  ل ملــيوان عبــدـــ

ــمة  ــوهدة ألحــمام القواس ــل وال ــن احلم، 033ص -احلم ــك م ـــطفل ــاخور  ـ ــوهدة لف  -ل إىل ال

 .442- 448ص

 .56انظي ما تقدم ص م 0)

 نو  من الربوتينا  يذوب عادة يف املاء، ووجوده يف البول يمثل حالة ميوية. الزاليف:م 4)

 مادة )( ل لم[. -، املعجم الوسيط 046ص -وووعي للمصطلحا  الطبية املعجم امل نظي:]ا 

 .تشنجا  يف احلاه  اخلطريةوال ،آهم يف اجلزء العلو  من البطنو ،زغللة يف العني: المثلم 3)

احلمـل تسـاؤه   ،034ص -املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صـاحبه  انظي:م 5)

طفلـك مـن ، 002ص -موسوعة امليأة يف احلمل والـوهدة ، 042، 80ص -وإجابا  لتشامربلني 

 : ع  اليابط طبيمه دو  كوم، موقت 453ص -احلمل إىل الوهدة لفاخور  

http://www.6abib.com/articles.php?id=332.  

http://www.6abib.com/articles.php?id=332
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اجلنـني بسـبمه قصـور يف عمـل املشـيمة، أو نقـص نمـو  حيصل :نقصان وااجلوف ا2]

 يف بعـ  األحيـان يكـون هنـا ، ومي  يف اجلنني نفسـهبسبمه أو  مي  يف األم،بسبمه 

 . (1)مما يستدعي رسعة التدخل إلخيا  اجلننييحم، الداخل ئه بقاحياة اجلنني بخطي ع  

عنـدما حتمـل األم التـي : (2) لجياميب(- ا عمرضافئتياالد اعودااأل اوطفلهما)سال ي3]

يمكن لبع  خمايا دم الطفل  -بسبمه أن والده كذلك  -دمأا سلبي بطفل ا  دم إجيايب 

ن أجسام مضادة لتلك اخلمايا يف دم األم ؛ ألهنا تعد أن تنتقل إىل األم، وهذ ا يؤد  إىل تكوى

خمايا غييبة، وهـذه األجسـام املضـادة يمكـن أن تعـرب املشـيمة إىل داخـل الـيحم وحتطـم 

وهـذا ، (3)مالريقـانمـي  الصـفياء )أو  األنيميـامفقـي الـدم )خمايا دم اجلنني وتسبمه له 

                         
طبيـمه دو  موقت  ،034ص -والطفل مليوان عبد الواحد و صاحبه  املوسوعة الصحية لألم انظي:م 0)

 . http://www.6abib.com/articles.php?id=332: ع  اليابط كوم

لىـف م، وهـو مـادة تتواجـد يف الـدم وتR.Hِيطلق عليه العامـل اليييصـ أو عامـل ريـزوس ) وهواممم 0)

من الناس، ويصنف هؤهء الذين عندهم هذه املادة بأن دمأم إجيايب، بينام  %85خماياه احلمياء عند 

 يصنف الذين لي  عندهم هذه املادة بأن دمأم سلبي. 

سؤال وجواب عن احلمل والوهدة  022، 23ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  انظي:]  

تطـور اجلنـني ملحيـي الـدين ، 08ص -والوهدة للينة ُبارو دليل احلمل  ،02ص  -إلكيام طلعت 

 [.065ص-العلبي 

: حالة ميوية حيد  فيأا إنحمال لكييا  الدم احلمياء يؤد  إىل ارتفـا  صـبِة البيلريوبـني ال قمنم 4)

يف الدم، حيث ترتسمه هـذه الصـبِة يف العقـد القاعديـة يف املـخ، ويـنجم عـن هـذه الرتسـبا  عنـد 

 ل حديث الوهدة تشنجا ، وفشل يف التنف ، ومن َمم املو .اجلنني والطف

 -. وانظـي عـن األنيميـا نفـ  املصـدر 004ص -املعجم املوووعي للمصطلحا  الطبيـة  ] انظي: 

 [. 034ص

http://www.6abib.com/articles.php?id=332
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  .(2)وإنعاُه قبل أن يمو  (1)تبديل دمهيستدعي إخيا  الطفل قبل أوانه من أجل 

يف بع  احلاه  يصعمه التحكم بمي  السكي ، وتبدأ  :حدوثاسكدااحل ل ا4]

مما يستدعي التدخل إلهنـاء احلمـل بـالطلق  مضاعفا  املي  تؤمي ع  اجلنني واألم معًا،

  .(3)الصناعي

                         
يكون عمي اجلنني ه يسمح له بالوهدة املبكية فأنا يمكن أن ينقل له دم سـالمه وهـو ه يـزال  لالاأنم 0)

 يومًا إىل أن يمكن حتيي  الوهدة هستبدال دمه. 03-02يف اليحم مية كل 

واجلديي بالتنبيه أن خمايا دم اجلنني احلمياء ه متي عـادة إىل األم إه أمنـاء الـوهدة وخاصـة عنـد خـيو   

املشيمة ؛ وبذلك ه يكون هنا  رضر يف العادة ع  اجلنني احلايل، ولكن قد تتكون األجسام املضادة يف 

يرتتمه عليه حدو  مشاكل يف ميا  احلمل القادمة، وتفاديـًا لـذلك تعطـى األم اا  الـدم  دم األم مما

السالمه حقنة تسمى )جاما جلوبنيم بعد الوهدة مباأة لتدمري أية خمايـا دم محـياء جنينيـة تكـون قـد 

عــرب  عــرب املشــيمة إىل األم، وقــد تعطــى هــذه احلقنــة يف بعــ  املستشــفيا  خــمال احلمــل )عــادة يف 

 م مم بعد الوهدة مباأةم   43م من أول آخي دورة حاوتأا األم، مم األسبو  )08ألسبو  )ا

احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني ، 050-066ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي  انظي:]  

دليل احلمـل  ،02ص  -سؤال وجواب عن احلمل والوهدة إلكيام طلعت  022، 022-26ص -

 [. 22ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة ، 08ص -ة ُبارو والوهدة للين

موسوعة احلمل والوهدة ألحمام م، 040، 25) ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  انظي:م 0)

طفلك من احلمل إىل الـوهدة ، 002ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة ، 035ص -القواسمة 

دليـل  ،02ص  -عن احلمل والـوهدة إلكـيام طلعـت  سؤال وجواب 022، 453ص -لفاخور  

 050ص -امليأة يف رحلة العمي لِسان الزهري   ،08ص -احلمل والوهدة للينة ُبارو 

احلمـل تسـاؤه   ،034ص -املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صـاحبه  انظي:م 4)

، 033ص -حــمام القواســمة موســوعة احلمــل والــوهدة أل، 040ص -وإجابــا  لتشــامربلني 

، 453ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  ، 002ص -موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 

 . http://www.6abib.com/articles.php?id=332: ع  اليابط طبيمه دو  كومموقت 

http://www.6abib.com/articles.php?id=332
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 -مصـابة هبـا تكـون احلامـل : هنا  بعـ  األمـيا  التـي أمداضابمطويةامتووعة ا5]

 سـتدعي اسـتعامل الطلـق الصـناعيت -ئـه قبل احلمـل أو يف أمناكانت بداية اإلصابة سواء 

ــل:  ــك مث ــل، وال ــاء احلم ــ إلهن ــمه ،أمــيا  الك ــيا  القل ــ  األمــيا   ،وأم و بع

 لتحديـدالنساء والوهدة أطباء ة ويويف هذه احلالة يتم التنسيق بني أطباء الباطن الرسطانية،

  .(1)تحيي  الوهدةلالوقت املمائم 

اسـتدعي اسـتعامل الطلـق الصـناعيمن األسباب األخـيى التـي ت اأس مباألدى:ا6]

وعندما يكـون و(ن اجلنـني (ائـدًا ,اإلهناء احلمل: متزق األغشية املحيطة باجلنني قبل أواهنا

وًا ألن يزداد أكثي عن املعدل املقبول، ومعيى
(2). 

خيتلف احلكم الرشعي هستعامل الطلق الصناعي باختما  مدى احلاجة إليه، وما قـد 

يرتتمه عليه من مضاعفا  أو أرضار: فتارة يكون واجبـًا، وتـارة حميمـًا، وأخـيى جـائزًا، 

 وبيان الك كام ييل:

[ جيمه استعامل الطلـــق الصناعي إاا اقتضـت الضــــــيورة إهنـاء احلمـل إلنقـــــاا 0]

ـــاا املعصــوم مـــــن اهللكــة واجــمه  عنــد عامــة  (3)ة األم أو اجلنــنيحيــا ؛ والــك ألن إنقــــ

                         
موسـوعة املـيأة يف  ،034ص -لصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صـاحبه املوسوعة ا انظي:م 0)

 : ع  اليابط طبيمه دو  كوم، موقت 002ص -احلمل والوهدة 

http://www.6abib.com/articles.php?id=332.  

موسـوعة املـيأة يف احلمـل ، 035-033ص -ألحـمام القواسـمة موسـوعة احلمـل والـوهدة  انظي:م 0)

 .002ص -والوهدة 

بعـ  و تسـمم احلمـل،بع  األمثلـة عـ  هـذه الصـورة مثـل: حالـة  355-354ص وقدا قدمتم 4)

 .إجيايبم-عار  ف تي الدم عند األم وطفلأا )سلبيوت حاه  نقص نمو اجلنني

http://www.6abib.com/articles.php?id=332


           

 

 

 

351 
 

، قـال      ﴾(2)﴿، وقد قال اهلل جـل وعـما: (1)الفقأاء

اساتوقمذاأو  أو منـت عـن القتـل، بعفو، أ  ومن تسبمه لبقاء حياهتا:»: (3)البيضاو 

واملقصود منه تعظيم قتل النف   .فكأنام فعل الك بالناس مجيعاً  ،بعااأس مباادلكةامن

 .(4)« يف املحاماة عليأا وتيغيباً  عن التعي  هلا، تيهيباً  وإحيائأا يف القلوب،

                         
، لكـن اهـمه بعـ  احلنابلـة إىل عـدم الوجـوب، وهـو - رمحأـم اهلل -بـني الفقأـاء  وهذااكمال فامقم 0)

 خما  الصحيح من املذهمه.

م، حاُــية 0/058م، الفواكــه الــدواين )0/653م، رد املحتــار )0/308] انظــي: فــتح القــديي ) 

م، أســنى املطالـــمه 0/66م، قواعــد األحكـــام )0/304العــدو  عــ  كفايـــة الطالــمه اليبـــاين )

عـماء  -)مطبـو  مـت كتـاب الفـيو م ، وتصحيح الفيو  م4/46م، الفيو  هبن مفلح )0/302)

ـــيداو   ـــليامن امل ـــن س ـــيل ب ـــن ع ـــو احلس ـــدين أب ـــمه  -ال ـــاق الكت ـــريو   -ع ـــان  -ب -3ط-لبن

 م [.0/403م، كشا  القنا  )4/46) -م0285هـ/0325

 [.40م سورة املائدة، اآلية ]0)

 ،بـو اخلـري، البيضـاو . فقيـه ُـافعيالبيضاو  هو: عبداهلل بن عمي بن حممـد الشـريا( ، نـامل الـدين، أم 4)

م البيضـاء)ولـد يف بلـدة . وكـان صـاحلًا متعبـدًا  ،تـوىل قضـاء ُـريا( مـدةلِـو ، مـؤر .  ،مفرس ،أصويل

م، منأا  الوصـول إىل علـم األصـول)من مصنفاته:  م.هـ685) تويف بتربيز سنةم، وهـ585سنة ) بفارس

]انظــي: تيمجتــه يف  وغريهــا.م، تنزيــل وأرسار التأويــلأنــوار ال) وم، الِايــة القصــوى يف درايــة الفتــوى) و

ُـذرا  ، م 0/050طبقا  الشافعية هبن قايض ُـأبة )م، 8/055) طبقا  الشافعية الكربى للسبكي

 [.م0/053) -لداوود  لطبقا  املفرسين م، 0/20) الفتح املبني، م5/420) الذهمه

دار  -نـامل الـدين عبـداهلل بـن عمـي البيضـاو   -أنوار التنـزيل وأرسار التأويل )تفسري البيضاو مم 3)

م، 3/532) -م. وانظـي: جـامت البيـان يف تأويـل آ  القـيآن للطـرب  0/402) -بـريو   -الفكي 

م، الـدر املنثـور للسـيوطي 0/38) -م، تفسري القيآن العظيم هبن كثـري 0/44) -تفسري السمعاين 

م، 6/036حكــام القــيآن للقيطبــي )م، اجلــامت أل0/422م، أوــواء البيــان للشــنقيطي )5/055)

م، 0/44) للشــوكاينم، فــتح القــديي 0/442م، (اد املســري )00/068) -للــيا(  التفســري الكبــري 

أبوالسـعود حممـد بـن حممـد  -إرُاد العقـل السـليم إىل مزايـا القـيآن الكـييم )تفسـري أيب السـعودم 

 م.4/42) -بريو   -دار إحياء الرتا  العييب  -العامد  
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ويدخل يف هذه الصورة التحيي  املبكي ع  الوهدة رغم ما قد يكون فيه من الرضـر 

اااتلذاا عمرضدة الرشعية )؛ والك للقاع (1)ع  املولود مفساد مناروعاياأعظ ااهامارضر 

م، لــذلك ه يلجــأ األطبــاء إىل التحــيي  املبكــي إه إاا تــياءى هلــم أن بمر كاامباألفهااام

املخـاطي التـي سـيتعي  هلـا اجلنــني إاا بقـي داخـل الـيحم ســتكون أكـرب مـن تلـك التــي 

 . (2)سيتعي  هلا إاا تم توليده

يف حالة وفاة اجلنني يف بطن أمه وعدم خيوجـه بصـورة صناعي كام جيمه استخدام الطلق ال

َراوا)ال: وقد قال  طبيعية ؛ ملا يف الك من الرضر البالغ ع  أمه، ارَااالرَضَ  . (3)(رِضَ

[ حيــيم اســتعامل الطلــق الصــناعي إاا كــان فيــه رضر عــ  األم أو جنينأــا ؛ والــك 0]

اا)ال: للقاعدة الرشعية التي يمثلأا قوله  ارَااالَراورَضَ ، وقد مبـت رضر اسـتعامل (رِضَ

 الطلق الصناعي يف احلاه  التالية:

 الطبيعي. أاعن ووع نا(لة ملشيمة)أم إاا كانت ا

أو أكثـي مـن عمليتـني  عمليـا  يف الـيحم،)بم إاا كانت احلامل قد سـبق أن أجـي  

 قيرصيتني.

  .(4)اجلنني وجود اوطيابا  يف نبضا  قلمه)جـم يف حالة 

                         
املولـود قبـل أوانـه مـن اهعـتماه  واألمـيا ، والتـي قـد تصـل إىل حـد اإلعاقــا   قاداالايسال فم 0)

يف آخي مبحث من هذه اليسالة وهو  -إن ُاء اهلل تعاىل  -الشديدة. وسيأيت الكمام ع  هذا تفصيمًا 

          .0023-0055ص إنعاا اخلديغ صِري الو(ناملبحث املتعلق ب

 .042ص -  وإجابا  لتشامربلني انظي: احلمل تساؤهم 0)

 .055م تقدم  يجيه ص4) 

يوان ملــاملوســوعة الصــحية لــألم والطفــل  ،002ص -انظــي: موســوعة املــيأة يف احلمــل والــوهدة م 3)

 .033ص - صاحبهالواحد و عبد
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 هذه الصورة التحيي  املبكي ع  الوهدة إاا ق يكن له حاجة أو رضورة ؛ ويدخل يف

والك ملا قد يكون فيه من الرضر ع  املولود، والـذ  قـد يصـل إاا تقـدم التحـيي  عـن 

ناهيـك عـن األمـوال  ،فقـد يشء مـن احلـواس أو عقـيل،التخلف وقت الوهدة كثريًا إىل ال

، (1)املولود قبل أوانـه والتـي تصـل إىل م ـا  اآله  الطائلة التي تنفق ع  إنعاا الطفل

؛ وعليـه فـما جيـو( (2)والرشيعة قد جاء  بيفت الرضر، كام جاء  باحلفـاظ عـ  األمـوال

  .(3)استعامل الطلق الصناعي يف هذه احلالة

أما إن كان التحيي  املبكي للمخا  بقصد إتما  اجلنني والتخلص منه فأذا داخل 

 .(5)سيأيت حكمه تفصيمًا إن ُاء اهلل تعاىل، و(4)يف اإلجأا 

                         
          .0025-0022ص -م من الفصل األخريإنعاا اخلديغ صِري الو(نانظي ما سيأيت يف مبحث )تي  م 0)

 .86-85ما تقدم ص :انظيم 0)

أن األطبـاء ه يلجـأون إىل التحـيي  املبكـي إه إاا تـياءى هلـم أن املخـاطي التـي  358ص قييبـاً  وقدا قد م 4)

 .سيتعي  هلا اجلنني إاا بقي داخل اليحم ستكون أكرب من تلك التي سيتعي  هلا إاا تم توليده

  :استعامل ما يسقط احلمل فأو ع  نوعني أما»: حممد بن صالح العثيمني  قميفاالشيخم 3)

؛ ألنـه قتـل  أن يقصد من إسقاطه إتمافه، فأذا إن كان بعد نفخ اليوح فيه فأو حيام بما ريـمه األويف:       

وإن كـان قبـل .وقتل النف  املحيمة حيام بالكتاب والسـنة وإمجـا  املسـلمني ،نف  حميمة بِري حق

 :م مـن قـالأومـن ،ومنأم من منعـه فمنأم من أجا(ه،:  جوا(هنفخ اليوح فيه فقد اختلف العلامء يف

جيـو( مـا ق يتبـني فيـه  :ومـنأم مـن قـال ،- ما ق يم  عليه أربعون يوماً  :أ  - جيو( ما ق يكن علقة

إه حلاجة، كأن تكون األم مييضة ه تتحمل احلمل أو نحو واألحوط املنت من إسقاطه .خلق إنسان

  ، واهلل أعلم.ن يمكن أن يتبني فيه خلق إنسان فيمنتإه إن مىض عليه (مالك، 

 ،بأن تكون حماولة إسقاطه عند انتأاء مدة احلمل وقيب الووت ،أه يقصد من إسقاطه إتمافه :الثمينا

 .«فأذا جائز برشط أه يكون يف الك رضر ع  األم وه ع  الولد

 -الييـا   -مكتبة املعار   -ح العثيمني الشيخ حممد بن صال -رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء ]  

  [. 36ص  - م0284هـ/0324

 .0055-0032ص –إن ُاء اهلل تعاىل  -م إجأا  اجلنني املشوهم والك يف الفصل العاأ )5)



 

 

 

 

345 
 

خـيو  اجلنـني مـن جمـياه مـا يمنـت كام ه جيـو( اسـتخدام الطلـق الصـناعي إاا كـان هنـا  

كبري احلجم أو يف ووت غري طبيعي أن يكون اجلنني  وأ ويق يف احلو ،الطبيعي: كأن يوجد 

 ة، بل وإحلاقًا للرضر هبا.؛ إا فيه إيمام للميأة بما فائد (1)-كالووت املقعد  مثماً  -

[ جيو( استعامل الطلق الصناعي إاا ق يكن يف استعامله رضر، وه دعـت هسـتعامله 4]

 رضورة، والك كام يف احلاه  التالية:

لتعزيـزه فأنـا جيـو( اسـتعامل الطلـق الصـناعي  ،يءبطـتقدمه  إاا بدأ املخا  لكنى )أم 

اسـتعامل الطلـق وألن ، مألشايمعااإلبمحاةاألصالا ااوالـك للقاعـدة الرشـعية ) ؛وتقويته

  .(2)اجلوا(نو  من التداو  الذ  األصل فيه يف هذه احلالة الصناعي 

م أسـبوعًا مـن بدايـة 30م أسبوعًا من التلقيح أو )32أكثي من ))بم إاا استمي احلمل 

هستخدام الطلق الصناعي فأنا جيو( يكن هنا  رضورة  ، وق(3)آخي حيضة حاوتأا امليأة

عـ  تـأخي الـوهدة أكثـي مـن يرتتمه استعامل الطلق الصناعي إلهناء احلمل ؛ والك ملا قد 

 .مالرضرايزايف)والقاعدة الرشعية الكلية تقول:  ،(4)من رضر ع  حياة اجلننيهذه املدة 

                         
 -موسوعة امليأة يف احلمل والـوهدة  ،035ص -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة  انظي:م 0)

 .033ص - صاحبهيوان عبد الواحد و ملألم والطفل ، املوسوعة الصحية ل002ص

 .023انظي ما تقدم صم 0)

 .350انظي ما تقدم صم 4)

أقل بالوجوب يف هذه احلالة ألن الرضر ما (ال حمتممًا ؛ حيث تشـري بعـ  اإلحصـائيا  إىل  ولناما م 3)

إاا حتقـق اخلطـي م، لكن 33يلدن يف األسبو  ) %4م، و 34من احلوامل يلدن يف األسبو  ) %00أن 

 .- 356كام تقدم ص -ع  حياة اجلنني فحين ذ ينتقل احلكم إىل الوجوب 

بحث مقدم إىل ندوة )رؤية إسمامية لـبع   -د. نبيأة اجليار  -] انظي: دراسة عن احلي  والنفاس  

 -الكويـت  -م 0285م إبييـل 00-08هـ املوافق ) 0325م ُعبان 04-02) -املامرسا  الطبيةم 

     [.345، 346ص  -مطبوعا  املنظمة اإلسمامية للعلوم الطبية بالكويت سلسلة 
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ألنـه مـن الصـعمه ؛ والـك  لكن ينبِي عدم اهستعجال يف استعامل الطلـق الصـناعي

مـدة يجمه أوهً التأكـد مـن حسـاب املدة السابقة فعمًا، فد اجتا( معيفة ما إاا كان اجلنني ق

فـوق ُـعة وافة هستخدام األباإل عن طييق حساب تاريخ بدء آخي دورة ُأيية، احلمل

 (1) الصوتية لتحديد عمي اجلنني.

أ  مىض  -م أسبوعًا من التلقيح 32وق جياو( )سبوعًا م أ45)جـم إاا مىض ع  احلمل )

وق  - (2)م أسبوعًا مـن بدايـة آخـي حيضـة حاوـتأا املـيأة 30وق جياو( )وعًا سبم أ45عليه )

وإنـام هسـتخدام الطلـق الصـناعي، يكن هنا  رضورة  وق تظأي ع  امليأة أعيا  الوهدة،

راد  أن تـتخلص مـن اخلـو  أو أ راد  إهنـاء احلمـل بـأ  وسـيلة،أامليأة صربها و فقد 

؛ والـك ألنـه ه  جيو( استخدام الطلق الصـناعيفأنا ، (3)والقلق بسبمه تأخي موعد الوهدة

                         
 -احلمــل تســاؤه  وإجابــا  لتشــامربلني ،  56ص -انظــي: دليــل احلمــل والــوهدة للينــة ُــبارو م 0)

 اليابط: ،403ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور   ،040ص

 http://us.moheet.com/asp/show-g.asp?pg=13&lc=72&lol=1658954.  

 .56ما تقدم ص  :انظيم 0)

م أسبوعًا من بداية آخـي حيضـة حاوـتأا 32)الذ  حيدده الطبيمه للميأة يكون بعد  وموعداالوالدةم 4)

وهنــا  طييقتــان  - 56قمييــة مــن بدايــة التلقــيح كــام تقــدم ص تســعة أُــأيأ  بعــد متــام  -املــيأة 

 للحساب لتحديد هذا املوعد:

، مـم يعـد تسـعة أُـأي، مـم آخي حيضـة حاوـتأا املـيأةمن  ن يوخذ تاريخ أول يومأ الطديقةااألوىل: 

م يومًا إاا كان التاريخ هجييًا، فإاا كان التاريخ 03أيام إاا كان التاريخ ميماديًا أو ) م5يضا  عليه )

م للتـاريخ اهلجـي ، 05/2م للتـاريخ املـيماد ، و )8/2م، فموعد الوهدة هـو )0/00األول هو )

تزيـد عـن  -يومـًام  465والتي تكون ) -اهختما  يف عدد األيام املضافة أن السنة امليمادية وسبمه 

بأحد عرش يومًا، فإاا أوفنا تسـعة أُـأي ميماديـة فقـد  -يومًام  453والتي تكون ) -السنة اهلجيية 

 ا ااإلقادارااوهذااجيعلاالتعمملامعاالتمريخاادجادياأدق,اوقادأوفنا تسعة قميية و(يادة مامنية أيام، 

 =                                                                             هبذهااحلقيقةا اعددامنااملؤلفمتااألجو ية.
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األصـل يف األُـياء تـام و)مـدة محـل رضر ع  اجلنني إاا ولد بعد متام املدة السابقة التي تعد 

 األمي يف هذه احلالة من الكياهة ؛ والك ملا ييل:ه خيلو لكن  ،اإلباحةم

قليـل الوقـو ، إا تتـأخي أحيانـا  إن احتامل بدء املخا  يف الوقت الذ  حيدده الطبيمه[ 0]

   .(1)الوهدة مدة أسبو  أو أسبوعني، فاألفضل انتظار بدء الطلق واملخا  بصورة طبيعية

يف بعـ  األحيـان ه ، و(2)من الطلق الطبيعي أُد إيماماً [ إن الطلق الصناعي 0]

                                                          
غابت عن امليأة، مم يعد مامنيـة أُـأي، مـم آخي حيضة  من أن يوخذ تاريخ أول يوم =الطديقةاالثمنية: 

م يومًا إاا كان التاريخ هجييًا، فإاا كان التاريخ 03يخ ميماديًا أو )أيام إاا كان التار م5يضا  عليه )

 م للتاريخ اهلجي .05/2م للتاريخ امليماد ، و )8/2م فموعد الوهدة هو )0/0األول هو )

؛ والك ألن التبـوي  حيصـل عنـدها م يومًا 08ملن كانت دورهتا منتظمة كل )أدق  الطديقةااألوىلو 

م يومـًا فـما ُـك 08اية حيضأا، أما التي تزيد أو تنقص دورهتا املنتظمة عن )م يومًا من بد03بعد )

م يومـًا مـن 03أن الطييقة الثانية أدق يف حقأا ؛ والك ألن احلـي  حيصـل عنـد مجيـت النسـاء بعـد )

 -رغـم دقتأـا  -، ولكـن ينـدر أن يسـتخدم األطبـاء الطييقـة الثانيـة - 52كام تقـدم ص -التبوي  

 ييقة األوىل.والك لسأولة الط

املوسـوعة الصـحية لـألم والطفـل م، 302، 006-004)ص-تطور اجلنـني ملحيـي الـدين العلبـي]انظي:  

     .م[062-05/052، املوسوعة الفقأية الكويتية )030-030ص -مليوان عبد الواحد و صاحبه

 -اخور  طفلــك مــن احلمــل إىل الــوهدة لفــ، 56ص -دليــل احلمــل والــوهدة للينــة ُــبارو  انظــي:م 0)

 .403ص

 .56ص  -دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو  انظي:م 0)

ينا(  يف هذا، ويعيد األمي إىل العامل النفيس الذ  جيعـل املـيأة تشـعي أن الطلـق  لكنابعاااألط مع 

الصناعي أُد من الطبيعي، لكنىي من خمال البحث والسؤال وجد  أن من املتقـير عنـد كثـري مـن 

 بن هذا وهذا أن الصناعي أُد إيمامًا، فاهلل تعاىل أعلم.النساء اللوايت جي

 [.035ص - صاحبهيوان عبد الواحد و ملاملوسوعة الصحية لألم والطفل ] انظي:  
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تأجيـل الطلـق ملـدة قـد تصـل إىل ممـا قـد يسـتدعي للطلـق الصـناعي  يستجيمه اليحم

وبالتايل فإن امليأة تكون قد تأملـت دون فائـدة، ولـو انتظـي  الطلـق الطبيعـي  و ،أسب

  .(1)لكان خريًا هلا

إن الطلق الصناعي لي  خاليًا من األرضار متامًا بحيث تقدم عليه املـيأة وهـي يف [ 4]

فيط التحيي  الـذ  قـد يـؤد  إىل  مثل: قد يرتتمه عليه بع  املضاعفا غنى عنه، بل 

منـاء الطلـق الصـناعي متابعـة أم جيـمه ومـن َمـ ،بـل ومـو  اجلنـني أحيانـاً  يحم،انفجار ال

والــك بقيــاس نبضــا  اجلنــني بشــكل متواصــل وكــذلك معيفــة وقيــاس  املييضــة بدقــة،

 (2).والك عن طييق جأا(  طيط قلمه اجلنني وتقلصا  اليحم تقلصا  اليحم،

من وسائل التوليد احلديثة عند تعذر الوهدة الطبيعية التوليد بواسطة ملقـط اجلنـني أو 

مــن  %02-% 5فــام بــني  مــا يعــي  بـــ )اجلفــتم، وكــذا التوليــد عــن طييــق آلــة الشــفط،

الوهدا  قد تتطلمه املسـاعدة باسـتخدام اجلفـت أو الشـفط، والـك عنـدما يـيى طبيـمه 

  .(3)أاالوهدة أن احلاجة قائمة هستخدام

                         
 -موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسـمة  ،035ص -دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو  انظي:م 0)

 .038ص

موسـوعة  ،035-033ص - صـاحبهيوان عبـد الواحـد وملـطفـل املوسوعة الصحية لألم وال انظي:م 0)

 .038-035ص -احلمل والوهدة ألحمام القواسمة 

يأة ــــة املــــ، موسوع052ص -انظي: املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صاحبه م 4)

ــوهدة  ــت  022، 008ص -يف احلمــل وال ــيام طلع ــوهدة إلك ــن احلمــل وال  -ســؤال وجــواب ع

 .53-54ص
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واجلفت أو امللقط: هو عبارة عن أداة معدنية مكونة من اراعني ناعمي امللم ، يشـبه 

كل واحد منأام امللعقة، تستخدم لماطباق ع  رأس اجلنني وسحبه، هبد  استخياجه من 

  (1) املسالك التناسلية عند تعذر خيوجه بصورة طبيعية.

وانة أو قبعـة معدنيـة موصــولة أمـا الشـفاطة: فأــي عبـارة عـن جأــا( مكـون مـن اســط

بمضخة هوائية، يقوم بتوليد قـوة ُـفط عنـد ووـعه عـ  رأس اجلنـني، فيعمـل عـ  ُـد 

  (2) اجلنني من فيوة ُعيه اعتامدًا ع  تفييغ اهلواء يف أنبوب الشفط.

  ييل: ومن األسباب الشائعة التي تستدعي استخدام اجلفت أو الشفط ما

بعـد نـزول رأسـه يف احلـو ، والـك يشـري إىل أن  ننيعدم انتظام دقا  قلمه اجل[ 0]

 كمية األكسجني التي تصل إىل اجلنني غري كافية. 

(يادة مدة امليحلة الثانية من املخا  فوق الوقت املتوقت للـوهدة، والـك يـؤد  [ 0]

 إىل أن تصبح األم متعبة ومنأكة ولي  لدهيا القدرة ع  الدفت.

ــل يف [ 4] ــون رأس الطف ــدما يك ــت يف عن ــتخدم اجلف ــث يس ــاد ، حي ــري ع ووــت غ

ــة املجــيء  ــة بعــد خــيو  غــري العــاد  حال ــوهدة املقعدي ــاليأس ويف بعــ  حــاه  ال ب

                         
 -، احلمـل والـوهدة لـدوبيا  وصـاحبه 025ص -انظي: احلمل تساؤه  وإجابـا  لتشـامربلني م 0) 

، موســوعة احلمــل 54ص -ســؤال وجــواب عــن احلمــل والــوهدة إلكــيام طلعــت  022، 25ص

، 465ص  -، طفلــك مــن احلمــل إىل الــوهدة لفــاخور  032ص -والــوهدة ألحــمام القواســمة 

 .042ص -ية لسبريو فاخور  موسوعة امليأة الطب

سـؤال وجـواب عـن احلمـل والـوهدة  022، 28ص -انظي: احلمل والـوهدة لـدوبيا  وصـاحبه م 0) 

، طفلـك مـن  050ص  -، موسـوعة احلمـل والـوهدة ألحـمام القواسـمة 53ص -إلكيام طلعت 

 .042ص -، موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  468ص  -احلمل إىل الوهدة لفاخور  
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ــم  ــن م ــيأس وم ــتحكم بووــت ال ــيأس ملســاعدة ال ــت عــ  ال ــتم ووــت اجلف اجلســم، في

  .(1)سحبه

واستخدام امللقط أو اجلفت يتم فقط أمناء امليحلة الثانية مـن املخـا ، أ  عنـدما 

ست عنق الـيحم بالكامـل وينـزل رأس اجلنـني يف احلـو ، أمـا جأـا( الشـفط فيـتم يت

استخدامه يف األحوال التي ه يمكن فيأا استخدام اجلفت: كـام لـو كـان عنـق الـيحم 

غري مفتوح بالكامل، أو أن رأس الطفل قد اسـتدار إىل ووـت يصـعمه معـه اسـتخدام 

 . (2)اجلفت

 إخيا  اجلنني فبياهنا كام ييل:  أما كيفية استخدام اجلفت والشفط يف

بالنســبة للجفــت يقــوم الطبيــمه أوهً بتخــديي املــيأة إمــا  ــدييًا عامــًا أو مووــعيًا [ 0]

وهـي  -حسمه احلاجة، مم يقوم بـإجياء عمليـة توسـعة لفتحـة املأبـل يف منطقـة العجـان 

فت املعدنيني ، مم يقوم بإدخال اراعي اجل-املنطقة الواقعة بني فتحة املأبل وفتحة الرش  

إىل مأبل امليأة الواحد تلو اآلخي، وبعد ووـعأام عـ  رأس اجلنـني وإطبـاقأام عليـه يقـوم 

                         
، موسـوعة 050-052ص -انظي: املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبـد الواحـد و صـاحبه م 0) 

 022، 28-25ص -، احلمــل والــوهدة لــدوبيا  وصــاحبه 002ص -املــيأة يف احلمــل والــوهدة 

، طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة 53-54ص -سؤال وجواب عن احلمل والوهدة إلكيام طلعـت 

، دليل احلمل و الوهدة و 055ص -احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني  ،466ص -لفاخور  

 .420ص -م 0220 -بريو   -دار الياتمه اجلامعية  -د/ مجل أبو نرص   -اهروا  

، احلمـل 050-052ص -انظي: املوسوعة الصـحية لـألم والطفـل ملـيوان عبـد الواحـد و صـاحبه م 0) 

ســؤال وجــواب عــن احلمــل والــوهدة إلكــيام  022، 28-25ص -والــوهدة لــدوبيا  وصــاحبه 

، موسـوعة احلمـل والـوهدة 002ص -، موسوعة امليأة يف احلمـل والـوهدة 53-54ص -طلعت 

 .055ص -، احلمل تساؤه  وإجابا  لتشامربلني 050ص -ألحمام القواسمة 
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  .(1)بالسحمه بعناية إلخيا  اجلنني

بالنســبة للتوليــد بجأــا( الشــفط يقــوم الطبيــمه بإدخــال القبعــة املعدنيــة املتصــلة [ 0]

نني يتم تفييغ اهلواء يف أنبوب بمضخة تفييغ اهلواء يف املأبل، مم بعد ووعأا ع  رأس اجل

الشفط، ومن مم يتم سحمه الطفل بيفق إىل اخلار  مت الطلق، لذا يأخذ من الوقـت أكثـي 

مما يأخذه التوليد عن طييق اجلفت، لكنه ه يتطلـمه  ـدييًا، وه إجـياء ُـقوق وجـيوح 

 (2) عميقة يف املأبل كام هو الشأن عند التوليد باجلفت.

دام هذه الوسائل املساعدة يف التوليـد ؛ والـك ألهنـا وسـائل واألصل هو جوا( استخ

، مالوسامةلاداماأحكام ااملقمصاد)إلنقاا الطفل والتخفيف عن أمه، والقاعدة الرشـعية أن 

 لكن أط هذا اجلوا(:

أن يكون هنا  حاجة هستخدامأا، فإن ق يكن هنا  حاجـة حـيم اسـتعامهلا ؛ [ 0]

ـــوالــك ألهنــا وس ـــامــًا بــل حتفأائل ليســت آمنــة متـ ـــا املخــاطي، وهـــ ذا مــا يؤكــده ـــ

                         
احلمـل  ،050-052ص -انظي: املوسوعة الصـحية لـألم والطفـل ملـيوان عبـد الواحـد و صـاحبه م 0) 

ســؤال وجــواب عــن احلمــل والــوهدة إلكــيام  022، 28-25ص -والــوهدة لــدوبيا  وصــاحبه 

ــوهدة 53-54ص -طلعــت  ، طفلــك مــن احلمــل إىل  002ص -، موســوعة املــيأة يف احلمــل وال

ــاخور   ــوهدة لف ــا  لتشــامربلني 468ص -ال ، موســوعة 055ص  -، احلمــل تســاؤه  وإجاب

 .050ص  -مة احلمل والوهدة ألحمام القواس

 ص -، موسوعة امليأة يف احلمل والوهدة 452ص -انظي: طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  م 0) 

سـؤال وجـواب عـن احلمـل  022، 28ص -احلمل والـوهدة لـدوبيا  وصـاحبه  م،002-002)

،  050ص  -، موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة 53ص -والــوهدة إلكــيام طلعــت 

 .042ص -امليأة الطبية لسبريو فاخور  موسوعة 
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لذاا عمرضاتامفساد منا)، وإنام جا( استعامهلا عند احلاجة إعامهً للقاعدة الرشعية (1)األطباء

اابمر كمباألفهام ، وتـي  اسـتخدام هـذه اآله  عنـد احلاجـة إليأـا مروعياأعظ اهامارضر 

 املحتمل من استخدام هذه اآله . يرتتمه عليه من الرضر املؤكد أكثي بكثري من الرضر

الا) : له خربة يف الك وإه حيم ؛ والك لقولـهطبيمه أن يقوم باستخدامأا [ 0]

، وبيان الك أن األطباء يذكيون أن قلة اخلربة قد تسـبمه مضـاعفا  (2)(ارضراوالارضار

عنـق عديدة ع  اجلنني واألم: فقد حيد  لدى األم متزق يف الفي  وجدار املأبل وكذلك 

اليحم، وقد حيد  انفجار لليحم، وقد حيد  نزيف، وربام حتد  التأابا  داخليـة، أمـا 

اجلنــني فقــد يتعــي  لإلصــابة بكــدما  وجــيوح نتيجــة عــدم اســتعامل اآللــة بالطييقــة 

الارضرا):  قولـهف، وعليـه (3)الصحيحة، وقد حتد  كسور نتيجة السحمه الشـديد 

  الك.يف ذه اآله  ممن لي  لديه اخلربة الكافية يقتيض عدم جوا( استخدام ه (والارضار

وأخريًا أحـمه أن أنبـه عـ  أنـه إاا اسـتوى األمـي عنـد الطبيـمه يف اسـتعامل اجلفـت أو 

الشفط فإن الواجمه املتعـني عليـه هـو اسـتعامل الشـفط ؛ والـك ألن األطبـاء يقـيرون أن 

 الرضار)يرة يف الرشـ  أن ، ومـن القواعـد املقـ(4)الشفط أقل رضرًا وأكثي أمانًا من اجلفت

                         
يأة يف ـــ، موسوعة امل052ص -انظي: املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبد الواحد و صاحبه م 0) 

-54ص -سؤال وجواب عن احلمل والـوهدة إلكـيام طلعـت  022، 008ص -احلمل والوهدة 

 .050ص  -، موسوعة احلمل والوهدة ألحمام القواسمة 53

 .055م تقدم  يجيه ص0) 

، طفلــك مــن احلمــل إىل الــوهدة 050ص -انظــي: موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة م 4) 

 .468ص -لفاخور  

، طفلــك مــن احلمــل إىل الــوهدة 050ص -انظــي: موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة م 3) 

 .468ص -لفاخور  
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لذاا عامرضااملفساد مناروعايا)، وأنـه مخياتمراأهاوناالرشاين)، وأنه ماألشدايزايفابمأللا

اابمر كمباألفهام  ، واهلل تعاىل أعلم.مأعظ اهامارضر 

ييـق فتحـة أ  عـن غـري ط -: توليـد احلامـل وهدة غـري طبيعيـة الع ليةاالقيرصيةاهاي

ـة، يـتم خمالـه ُـق جـدار  الـبطن والـيحم -املأبل  ، بـإجياء فـتح جياحـي أسـفل الرسى

  .(1)إلخيا  اجلنني

إا  ،ويقال بأن هذه العملية تنسمه إىل يوليوس قيرص ؛ ألنه أول من ولد هبـذه الطييقـة

ماتت أمـه أمنـاء الطلـق، وقـام الطبيـمه عندئـذ بشـق بطنأـا وإخياجـه، مـم عـاا ليصـبح 

  .(2)ور روما، وأطلق عليه )قيرصم، فنسبت هذه العملية إليهإمرباط

وقد كانت هذه الطييقة يف التوليد ت طبَّق ع  امليأة التي متو  يف األسابيت األخرية مـن 

احلمل ع  أمل إنقاا اجلنني، وق ت طبَّق ع  األحيـاء إه نـادرًا ويف احلـاه  املي ـوس منأـا 

ملو  بسبمه إمهال خياطة جدار اليحم، وق حيد  تطور فقط ؛ والك ألهنا كانت تسبمه ا

يف إجياء العمليا  القيرصية إه بعد إدخال خياطة جدار اليحم عن طييق مساعد جياح 

                         
، القـاموس الطبـي العـييب لعبـد العزيـز 003ص -الطبيـة انظي: املعجم املوووعي للمصـطلحا  م 0) 

، موسـوعة املـيأة الطبيــة 048ص -، موسـوعة املـيأة الطبيـة لســبريو فـاخور  206ص  -اللبـد  

 . 042ص -، احلمل والوهدة والعقم ملحمد رفعت 454ص -لسبريو فاخور  

 -احلمل والوهدة للينة ُـبارو  ، دليل206ص  -انظي: القاموس الطبي العييب لعبد العزيز اللبد  م 0) 

أن التـي ولـد  هبـذه الطييقـة  لكويفاذكد 042ص -احلمل والوهدة والعقم ملحمد رفعت  ،58ص

 .هي (وجة قيرص ه أمه
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، ومنذ الك الوقت والتوليد (1)م0880هـ/ 0022يسمى )ماك  سينجيم والك يف عام 

 العقـود الثمامـة خاصـة يف -بالعمليا  القيرصية ينترش وتزيـد نسـبته عامـًا بعـد عـام 

 . (2)- خريةاأل

اومناأه اأس مباانتشمراالتوليدابملع ليمتاالقيرصيةامماييل:

التقدم يف أجأزة التخديي والتعقيم واخليوط اجلياحية واملضادا  احليوية، والذ  [ 0]

 أدى إىل إجياء العمليا  القيرصية بأكرب نسمه نجاح .

قم وتنشيط املباي ، والذ  أدى إىل ارتفـا  التقدم يف التقنيا  احلديثة لعما  الع[ 0]

  نسبة تعدد األجنة داخل اليحم، وبالتايل التوليد باستخدام الوهدة القيرصية .

انتشار أجأزة مياقبة اجلنني اإللكرتونية، والتي أد  إىل الكشف املبكي عام يصيمه [ 4]

 اجلنني، ومن مم التعجيل بإجياء العملية القيرصية .

                         
 . nour.com-www.an: ع  اليابط -د. هالة داود  -الوهدة الطبيعية أم العملية القيرصية  انظي:م 0) 

نسـبة القيرصـية  م8303م )0220عام  كان عدد الوهدا  بالييا :  يف املستشفى العسكيف ثال ام 0) 

 .  %05.5نسبة القيرصية  م،8080) كان عدد الوهدا  م0220سنة ، ويف 03.3%

كانـت املخـاو  قــد مـار  يف الوهيـا  املتحــدة مـؤخيا مـن كثــية اهعـتامد عـ  الــوهدا  وأيضـًا  

ولـذا  ؛ مـن إمجـايل حـاه  الـوهدة %06 نحـو إا وصلت نسـبة الـوهدا  القيرصـية إىل القيرصية،

 . فحسمه %05سعت هي ة الصحة العامة إىل خف  هذه النسبة إىل 

لــألم والطفــل ملــيوان عبــد الواحــد املوســوعة الصــحية ، 050ص -تقنيــا  الطــمه البيولوجيــة ]انظــي:  

بيـة لسـبريو موسوعة امليأة الط، 465ص -طفلك من احلمل إىل الوهدة لفاخور  ، 050ص -صاحبه و

 ، موقت العيادة الشاملة ع  اليابط:454ص -فاخور  

 http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46. 

 وموقت هلا أون هين ع  اليابط:       

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=view§ionid=1. 

http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46
http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=view&sectionid=1
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سة بع  األطباء بإجياء العملية القيرصية دون مسوغ طبي، إمـا ركضـًا سوء ممار[ 3]

وراء الكسمه املاد  الرسيت، أو رغبة يف الياحة له أو للميأة احلامل بتحديد موعد الوهدة 

  مسبقًا بدهً من انتظار الطلق الذ  ه يدرى يف أ  ساعة من ليل أو هنار يأيت.

تدعي أن تكــون الــوهدة التاليــة أيضــًا إجــياء عمليــة قيرصــية ســابقة قــد يســ[ 5]

قيرصية، وتكيارها قد حيتم الك، وهذا هو السبمه األكثي ُـيوعًا إلجـياء العمليـا  

  . (1)القيرصية

اأممااملسوريمتاالط يةاإلجداعاالع ليةاالقيرصيةافتت ثلافياماييل:ا

اعودا عناالوالدةاالط يعيةاألس مباخمتلفةاموهم:ا)أ(ا

مـــت عـــدم اســـتجابتأا للطلـــق  اليمحيـــة وعـــدم توافقأـــا،وـــعف اهنقباوـــا  [ 0]

 الصناعي. 

 عدم اتسا  عنق اليحم باليغم من وجود انقباوا  رمحية منتظمة . [ 0]

لكرب حجم كان الك سواء  -عدم التوافق بني حجم رأس اجلنني وسعة احلو  [ 4]

  . - اليأس أو للضيق الزائد للحو 

 أو املستعي  .  الووت املقعد ، مثل:، الووت غري الطبيعي للجنني[ 3]

كـل عنـق الـيحم أو جـزءًا منـه ممـا يسـد  يإاا كانت املشيمة منخفضة بحيث تِط[ 5]

  . طييق خيو  اجلنني

                         
، 050ص -، تقنيا  الطـمه البيولوجيـة م60، 56) ص -ليل احلمل والوهدة للينة ُبارو د انظي:م 0) 

، طفلـك مـن احلمـل إىل 050ص -ملوسوعة الصحية لألم والطفل ملـيوان عبـد الواحـد و صـاحبه ا

الوهدة الطبيعية  ،454ص -، موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  465ص -الوهدة لفاخور  

 . nour.com-www.an: ع  اليابط -د. هالة داود  -أم العملية القيرصية 
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الذااالحظاالط يبابأناصحةااجلوفامهددةابمخلطداكاما ااحلمالتاالتملية:ا)ب(ا

 وعف نب  اجلنني بسبمه حصول نقص يف األكسجني .[ 0]

 .اجلنني  بل الرس  حول عنقالتفا  احل[ 0]

 .نزول احلبل الرس  قبل اجلنني الذ  قد يمو  نتيجة الك [ 4]

ممـا هيـدد حيـاة  ،حدو  نزيف ُديد قبل الوهدة بسبمه تقدم املشيمة أو انفصاهلا[ 3]

 وحيتم التدخل اجلياحي إلنقاا حياهتام. األم واجلنني،

 .(1)قري الطبيةيف حالة تسمم احلمل الذ  ق جتد  معه العقا[ 5]

اكاما ااحلمالتاالتملية:ااجلوفلذااكمنتاالوالدةاالط يعيةاليمرا اري اآمناعىلاصحةا)جا(ا

إاا كــان اجلنــني وــعيف النمــو أو صــِري احلجــم بحيــث يمكــن أن تــؤمي الــوهدة [ 0]

 الطبيعية ع  حياته .

ون مـن اخلطـي التأابا  تناسلية، ففي هـذه احلالـة يكـ  من أ إاا كانت األم تعاين[ 0]

 للِاية أن يولد الطفل عن طييق املأبل. 

 إاا كانت الوهدة الطبيعية خيارًا غري آمن ع  صحة األم كام يف احلاه  التالية:)دم 

 القلـمه، والسـكي،كوجود أميا  لدى األم تسبمه هلا خطـيًا أمنـاء الـوهدة: [ 0]

أــدة للِايــة بالنســبة د تكــون جمــــألن آهم املخــا  ق ؛ارتفــا  وــِط الــدم الشــديد و

 حلالتأا.

فِالبـًا مـا ه يكـون  ،إاا كانت األم قـد محلـت مبـاأًة بعـد وهدة قيرصـية سـابقة[ 0]

لـذا يـتم إجـياء  ،وقد ينفجي أمنـاء املخـا  اليحم قد أخذ الفيصة الكافية لمالت ام جيدًا،

                         
 . 354انظي ما تقدم صم 0) 
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  .(1) وهدة قيرصية مية أخيى

ا:و ت االع ليةاالقيرصيةاوفقااخلطواتاالتملية

 سم تقييبًا.02يتم عمل فتحة أفقية يف أسفل البطن بطول [ 0]

عند الوصول إىل اليحم يتم عمل فتحة أخـيى يف جـدار الـيحم إلخـيا  الطفـل [ 0]

 ومن مم إخيا  املشيمة .

بعد الك يتم إقفال الفتحا  وخياطتأا بخيوط تذوب مت الوقت، أو يـتم إقفـال [ 4]

 اجللد بدبابي  بدهً من اخليوط . 

  يتم إجياء العملية باستخدام التخديي النصفي أو الكيل .[ 3]

وإاا ق يكن هنا  أ  مضاعفا  أمناء إجياء العملية فإن العملية تسـتِيق ممامـني [ 5]

دقائق وبقية الوقت يستِيق   غلـق  02أو  5دقيقة تقييبًا، يتم إخيا  الطفل خمال أول 

  .(2)اجليح وتضميده

                         
 -، احلمــل تســاؤه  وإجابــا  لتشــامربلني 040ص -ملحمــد رفعــت  حلمــل والــوهدة والعقــم انظــي:م 0) 

، املوسوعة الصحية لألم والطفل مليوان عبـد 58-55ص -، دليل احلمل والوهدة للينة ُبارو 058ص

ــزهري  054، 033ص ) -الواحــد و صــاحبه  ــة العمــي لِســان ال ــيأة يف رحل ، احلمــل 020ص -م، امل

سؤال وجواب عن احلمل والـوهدة إلكـيام طلعـت  022، 022-22ص -هدة لدوبيا  وصاحبه والو

م، طفلــك مــن احلمــل إىل 035، 000ص)-، موســوعة احلمــل والــوهدة ألحــمام القواســمة 54ص -

 .م 453-048،454ص) -، موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور 463ص-الوهدة لفاخور 

 -، احلمل تساؤه  وإجابا  لتشـامربلني 043ص -لعقم ملحمد رفعت انظي: احلمل والوهدة وام 0) 

، املوســوعة الصــحية لــألم 52-55ص -م، دليــل احلمــل والــوهدة للينــة ُــبارو 022، 058) ص

، 005ص -، موسوعة املـيأة يف احلمـل والـوهدة 053ص -والطفل مليوان عبد الواحد و صاحبه 

، طفلـك مـن احلمـل إىل الـوهدة 54ص -طلعت  سؤال وجواب عن احلمل والوهدة إلكيام 022

 . م453-048،454ص)-موسوعة امليأة الطبية لسبريو فاخور  ،452ص -لفاخور  
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أمــا حكــم إجــياء العمليــا  القيرصــية فيختلــف بــاختما  الِــي  مــن إجيائأــا، وقبــل 

قـد تكلمـوا يف  -رمحأـم اهلل  -الدخول يف تفاصيل الك ه بد من اإلُارة أوهً إىل أن الفقأـاء 

مـن بيـان اخـتمافأم يف هـذه  فـما بـد أوهً  ُق بطن احلامل امليتة إلخـيا  جنينأـا احلـي،حكم 

 املسألة، ومن َمم ندلف إىل بيان حكم العمليا  القيرصية بووعأا املعيو  يف عرصنا.

يف حكم ُـق بطـن احلامـل امليتـة إلخـيا  جنينأـا  -رمحأم اهلل  -وقد اختلف الفقأاء 

  وبيان اختمافأم كام ييل: احلي الذ  تيجى حياته،

 األقوال يف املسألة:

، حياتـه تيجى الذ  ُق بطن احلامل إاا ماتت إلخيا  جنينأا ايلجيمه  :القويفااألويف

وبع   ،(4)املالكية بع  وقول ،(3)والظاهيية ،(2)، والشافعية(1)مذهمه احلنفيةوهذا هو 

 .  (5)احلنابلة

 .  (7)واحلنابلة ،(6)املالكية، وهذا هو مذهمه ُق بطن احلامل امليتةحييم  القويفاالثمين:

                         
م، الفتاوى اهلندية 0/085م، جممت األهني )0/024م، البحي اليائق )5/042بدائت الصنائت ) انظي:م 0)

 م .0/055)

ــا  )5/052املجمــو  ) انظــي:م 0) ــة املحت ــا  )م4/025م، حتف ــي املحت م،حاُــية اجلمــل 0/25، مِن

 م.0/000)

 م .4/425املح  ) انظي:م 4)

م، أح  ترصــ خليــل 55-4/56. انظــي: التــا  واإلكليــل ) كســحنون، وابــن يــون ، واللخمــيم 3)

 م .0/540م، منح اجلليل )0/302م، حاُية الدسوقي )0/035للخييش )

 م .0/556م كابن هبرية وامليداو  . انظي: اإلنصا  )5)

ــا  واإلكليــل )م، 0/063املدونــة ) انظــي:م 6) م، 0/035، أح  ترصــ خليــل للخــييش )م4/56الت

 م .0/540منح اجلليل ) ،م0/302حاُية الدسوقي)

م، كشـا  القنـا  0/452م، أح منتأـى اإلرادا  )0/556م، اإلنصا  )0/005املِني ) انظي:م 5)

 م .0/036)
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 أدلة األقوال:

إللادا ابطانااحلممالاامليتاةاالقامةلونابحدماةاشاقاأصحمباالقويفاالثاميناأوال :ااستديفا

اجويوهمااحلياباماييل:

)كناعظا ااملياتاككناها : وقد قال تأا،إن يف ُق بطن امليتة انتأاكًا حليم[ 0]

  (2).(1)حيم (

اوقدانوقشاهذااالدليلاباماييل:ا

هذا الوجه انتأاكًا حليمتأا ؛ ألنه ه يقصد  ه نسلم أن يف ُق بطن احلامل امليتة ع )أم 

به إهانتأا، وإنام املقصود به إنقاا النف  املعصومة من اهلما ، وهذا قصـد موافـق ملقاصـد 

الرشيعة التي منأا حفظ النف ، وعليه فيجـو( عمـل هـذا الشـق إعـامهً للقاعـدة الفقأيـة 

  .(4()3)ماألموراب قمصدهم)

                         
 -م 4/000) -باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكمه الك املكـان   -رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز م 0)

 -م 0/506) -باب يف النأي عـن كرسـ عظـام امليـت -ابن ماجه يف كتاب اجلنائز و م ؛4025رقم )

بـاب املـيي  ومـا  -ابن حبان يف كتـاب اجلنـائز ، وصححه من حديث عائشة م 0606رقم )

م، 4/000ديث صحيح كـام يف التلخـيص احلبـري )وهو حم ؛ 4065رقم ) -م 5/345) -يتعلق به

 م .0/22خماصة البدر املنري )

 . م0/036كشا  القنا  ) م،0/452انظي: أح منتأى اإلرادا  )م 0)

 -، األُباه والنظائي هبـن نجـيم مـت غمـز عيـون البصـائي 8ص -األُباه والنظائي للسيوطي م انظي: 4)

م ، جملــة األحكــام العدليــة مــت أحأــا لعــيل حيــدر 0/300م، تيتيــمه الــيليل لنــاظي (اده )0/25)

 -، الــوجيز للبورنــو 550م فقــية 0/265م، املــدخل الفقأــي العــام للزرقــا )0م مــادة )0/02)

م، القواعـد الفقأيـة الكـربى للسـدهن 0/002، موسوعة القواعـد الفقأيـة للبورنـو )05-02ص

يعقوب بن عبد الوهـاب الباحسـني د.  -دراسة نظيية تأصيلية  ماألمور بمقاصدها)قاعدة  ،30ص

 م .0222هـ/0302 - 0ط -الييا   -مكتبة اليُد  -

 .405ص -أحكام اجلياحة الطبية للشنقيطي  انظي:م 3)
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ــه  ــاملياد ب ــا احلــديث ف ــا ألمــي هــو واجــمه فعــل الــك عــ  وجــه العبــث، )بم أم أم

َشــقَّ بطنــه أه تــيى احلــي لــو أصــابه أمــي يف جوفــه يتحقــق أن حياتــه باســتخياجه لَ ، فــما

ــــه،  ـــة مـــن أجل ـــك، مـــت أن حيمـــة احلـــي أعظـــم مـــن حيم ـــام يف فعـــل ال وق يكـــن آم

  .(1)امليت

 .(3)عن املثلة ، وقد هنى النبي (2)هبا مثلة  مليتةإن يف ُق بطن ا[ 0]

اوقدانوقشاهذااالدليلاباماييل:ا

وهـي مـو   مفسـدة أعظـم)أم إن هذا الشق وإن كـان مثلـة إه أن تيكـه يرتتـمه عليـه 

لذاا عمرضاتامفساد مناروعاياأعظ هااما) أنـه داخل بطن أمه، والقاعـدة الرشـعيةاجلنني 

  .(4)مبمر كمباألفهام

يشء  ُــــق الــــبطن أوق يعــــد حــــني تيقــــى فــــن اجلياحــــة  )بم يف هــــذا العرصــــ

ـــــدن  ـــــن الب ـــــةً مم ـــــدة ثل ـــــل  ،وه مفس فع ـــــل ي  ـــــتأم ب ـــــاء بيوـــــاهم ورغب باإلحي

فيِلــــمه عــــ  الظــــن أن الفقأــــاء لــــو ُــــاهدوا هــــذه احلــــال ، باملعاجلــــا  املتنوعــــة

ــــن احلامــــل  ــــق بط ــــيا  اجلنــــني احلــــي،حلكمــــوا بجــــوا( ُ وخصوصــــًا إاا  إلخ

                         
 . م4/55) واإلكليل التا  انظي:م 0)

 م .0/006املِني ) انظي:م 0)

م ؛ ويف 0430رقـم ) -م 0/855) -باب النأبى بِـري إان صـاحبه  -البخار  يف كتاب املظاق م رواه 4)

ــذبائح والصــيد  ــاب ال ــة واملصــبورة واملجثمــة -كت ــن املثل ــا يكــيه م ــاب م ــم  -م 5/0022) -ب رق

 .  م؛ من حديث عبد اهلل بن يزيد األنصار 5025)

الشـيخ حممـد بـن  -رسالة يف الدماء الطبيعية للنسـاء و(كـاة احلـيل ، م5/042)الصنائت بدائت  انظي:م 3)

 .35ص -هـ  0324 -الييا   -املعار   مكتبة -صالح العثيمني 
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ــــة ــــيلأم باملثل ــــود وتعل ــــمه عــــ  الظــــن ســــمامة املول ــــَم أو غل لِ  انتأــــى احلمــــل وع 

 .(1) يدل ع  هذا

إا الِالمه أن الولد ؛ متيقنة ، إلبقاء حياة متومهة  يمةٍ حل اً إن يف ُق بطن امليتة هتك[ 4]

 .(2)ه يعيش

اوقدانوقشاهذااالدليلاباماييل:ا

ــا)أم  ــًا حليمتأ ــه انتأاك ــذا الوج ــ  ه ــة ع ــل امليت ــن احلام ــق بط ــلم أن يف ُ ــام  ه نس ك

  .(3)تقدم

ــــاء إن )بم  ــــدمني االفقأ ــــوداملتق ــــذا املول ــــل ه ــــاء مث ــــيوا بق ــــاً  ك ــــإاا (4) حي ، ف

كــــان هــــذا يف عرصــــهم فكيــــف يف هــــذا العرصــــ الــــذ  تقــــدم يف الطــــمه وتطــــور 

                         
-020ص-الييا   -املؤسسة السعيدية -عبداليمحن بن نامل السعد  -الفتاوى السعدية  انظي:م 0)

024 . 

 . م 0/036كشا  القنا  ) م،0/452أح منتأى اإلرادا  )، م0/302الدسوقي )حاُية انظي: م 0)

 . 322م ص4)

بطن األم امليتة وإخـيا  اجلنـني، ففعـل الـك وعـاا اجلنـني، أمي بشق  أن أبا حنيفة  فقداوردم 3)

ومها من كبار  -ومن لطيف ما حيكى يف هذا أن مثل هذه احلادمة وقعت يف (من ابن القاسم وأُأمه 

فتـى ابــن القاســم بعدمـه ، فعملــوا فيأــا بكــمام أ، وشــق بطــن األم فــأفتى أُـأمه ب -فقأـاء املالكيــة 

ويـد  قـول ابـن  يتبت قول أُـأمه،وكان  وصار عاملا يعلم العلم، وكرب، ،فخي  اجلنني حياً  أُأمه،

 . القاسم

ــن نجــيم )  ــائي هب ــة)0/085]انظــي: األُــباه والنظ ــاوى اهلندي ــدواين م،5/462م، الفت ــه ال الفواك

 [م0/420)
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ـــــائمًا  ـــــني  ،(1)تطـــــورًا ه ـــــاة اجلن ـــــن احلـــــاه ، وأمكـــــن اجلـــــزم بحي ـــــري م يف كث

احلاوــــنا  واألجأــــزة الصــــناعية التــــي تــــوفي جــــوًا مقاربــــًا ملــــا واســــتحدمت 

ـــه  ـــني كـــان يعـــيش في ـــة املتقدمـــة مـــت ه، يف بطـــن أمـــاجلن ـــة الطبي ـــي اليعاي تســـاعد الت

 . (2) يف إنقاا حياة الك اجلنني -بإان اهلل  -

                         
ىل فام كـان يف السابق مفضيًا إىل مفسـدة قد يكون مفضيًا إ ،تأمري ع  األفعال ومآههتا للتطوراالعل يم 0)

مكانيـا  إوقد يكون اهختما  يف احلكم ييجت إىل اهختما  يف مدى  ،مصلحة يف العرص احلارض

ولعل مما يووح هـذا  ،وعوائد أ(ماهنم وعرصهم ن الفقأاء يفتون بحسمه واقعأمإإا  ،الك العرص

يف معـي  تعليلـه جلـوا( نقـل   سـعد نـامل الاملقام ما اكيه العمامة الشيخ عبد اليمحن بـن 

لناكثا ا اماناالفتاموىا تغا ابتغا ا»حيث قـال:  028-025ص -يف الفتاوى السعديةكام عضاء األ

ومانااملعلاو اأناا,ولصوصم ااألموراالتيا دجاعالىلااملوامفعاواملضامرا,األ ممناواألحوايفاوالتطورات

مناداعاوالشمرعاألرباأنيفامماا, دقياالطبااحلدي اليفاأثدهااألكربا اهذهااألموراكاماهوامعلو امشمهد

فإذاا عفاالدواعاوحصاويفااملوفعاةابألاذاجازعامانااوأمدابملتداويالصوصم اوع ومم ,الالاوليفاشفمع,

ولناكامناق الاا,هذااووضعيفا ااآللدامناري ارضرايلحقااملألوذامويفافهواداللافاياماأبمحايفاالشامرع

 .  «ف اعىاكلاوقتابحس يفا,ذلكاوق لاار قمعاالطبافييفارضراأوالطد

بحث مقـدم لنيـل  -وليد بن عيل احلسني  -األفعـال عند األصوليني وأميها الفقأي وانظي: مـآه  

 -جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـمامية  -كليـة الرشـيعة  -درجة الـدكتوراه يف أصـول الفقـه 

 . 604ص -هـ 0305

 -امل ومحلأـا ـــــأحكام املـيأة احل، 384ص -ه السيف ـــــيا  املعدية لعبد اإللـانظي: أحكام األمم 0)

م 0225هـ/0306 - 0ط -الييا   -دار الكيان للطباعة والنرش والتو(يت  -د. عبداليُيد قاسم 

دار  -أ.د. حممــود عــيل الرســطاو   -، قضــايا طبيــة معــاملة يف ميــزان الرشــيعة 065-066ص -

ن –الفكي   . 54ص -م 0225هـ /  0308 - 0ط - األردن – عامى
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شااقابطاانااحلمماالالذاامم ااتاالقاامةلونابوجااوباااألويفأصااحمباالقااويفاثمنياام :ااسااتديفا

اباماييل:إللدا اجويوهمااحلياالذيا دجىاحيم يفا

للـنف ، فيـدخل يف  اً اُق بطن احلامل إاا ماتت إلخيا  جنينأا احلـي إنقـا إن يف[ 0]

  .     ﴾(1()2)﴿عموم قوله تعاىل: 

والقاعـدة  إن مفسدة ُق بطن األم امليتـة أهـون مـن مفسـدة إهـما  الولـد احلـي،[ 0]

، قـال العـز بـن (3) ملذاا عمرضتامفسد مناروعياأعظ هامابمر كمباألفهاام)الرشعية أنه 

وكذا ُق جو  امليأة ع  اجلنني امليجـو حياتـه ؛ ألن حفـظ حياتـه »:  بد السمامع

 . (4)«أعظم مصلحة من مفسدة انتأا  حيمة أمه

بوجوب ُق بطن احلامل إاا ماتت إلخـيا  جنينأـا الياجح هو القول األول القايض 

 ، وسبمه الرتجيح هو: احلي الذ  تيجى حياته

أصحاب هذا القـول، ووـعف أدلـة املخـالفني مـت اإلجابـة عـام [ قوة ما استدل به 0]

 استدلوا به .

[ إاا كان يست األخذ بالقـــول الثاين يف (مـن مىضـ، فإنـه ه يســــت األخـــــذ بـه يف 0]

مثل هـــذا الزمان الـذ  تطـــــور فيـه الطـمه وغلـمه عـ  الظــــن سمامـــــة اجلنـني، قـال 

                         
 [ .40، اآلية ]سورة املائدةم 0)

الشـيخ حممـد بـن صـالح  -رسالة يف الدماء الطبيعيـة للنسـاء و(كـاة احلـيل ، م4/425)املح   انظي:م 0)

 . 35ص -هـ  0324 -الييا   -مكتبة املعار   -العثيمني 

 .م 5/042انظي: بدائت الصنائت )م 4) 

 . م0/020قواعد األحكام )م 3) 
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خـما   ام التي مدركأا العوائد مت تِري تلك العوائدإن إجياء األحك»: (1)القيايف 

احلكم فيه عند تِـري  يتبت العوائد يتِريالرشيعة  اإلمجا  وجأالة يف الدين، بل كل ما هو يف

 .(2)«العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة

الـذين منعـوا  يِلـمه عـ  الظـن أن الفقأـاء[ أنه مت تطور الطمه يف العرص احلارض 4]

إن خـي  »لقالوا بوجوب إخيا  اجلنني ؛ بـدليل أهنـم قـالوا:  و ُاهدوا هذه احلالل الشق

 . (3)«بع  الولد حيًا، وق يمكن إخياجه إه بشق املحل فإنه يشق

                         
لعباس، القـيايف، امللقـمه بشـأاب الـدين، املـالكي، فقيـه، هو: أمحد بن إدري  بن عبد اليمحن، أبو ام 0) 

هـم . مـن مؤلفاتـه: )الـذخريةم يف الفقـه، و )تنقـيح  683هـم، و تويف سنة ) 606أصويل. ولد سنة )

 الفصول يف اختصار املحصولم، وأحه، و )أنوار الربوق يف أنواء الفيوقم .

ــان )  ــا  األعي ــه يف:وفي ــديبا  ا4/438]انظــي تيمجت ــذهمه)م،ال ــة 0/046مل ــور الزكي م،ُــجية الن

 .م[088)

ُـأاب الـدين أبـو العبـاس  -اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكـام وترصـفا  القـايض واإلمـام م 0) 

  . 008ص  -بن إدري  املشأور بالقيايف  أمحد

أح م، 00/ 4وووابطأا يف: إعمام املـوقعني ) مالايوكدا غ ااألحكم ابتغ ااأل ممن)وانظي قاعدة  

م، فتـاوى ورسـائل الشــيخ حممـد بـن إبــياهيم 42م املـادة )38-0/35جملـة األحكـام لعـيل حيــدر )

ــا )00/082) ــة للنــدو  202-0/202م، املــدخل الفقأــي العــام للزرق ص  -م، القواعــد الفقأي

 -دار املنـارة  -د. عابد بـن حممـد السـفياين  -م، الثبا  والشمول يف الرشيعة اإلسمامية 004، 05)

حسـن العلمـي  -، اهجتأاد وتِري الفتوى بتِري الزمان واملكان 332ص -هـ 0328 - 0ط -مكة 

املِـيب  -اليبـاط  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية  -]ومن كتاب: اهجتأاد الفقأي  025ص -

د.رمضـان  -تنسيق: حممد اليوكـي[، التعليـل باملصـلحة عنـد األصـوليني  -م 0226هـ/ 0306 -

 . 045-043ص  -م 0285هـ/0325-القاهية  -دار اهلدى  -التواب اللخمي  عبد الودود عبد

 م .0/556م، اإلنصا  )0/006: املِني )انظيم 4)
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عـ  األقـل يف هـذا  -[ أن هذا القول هو الذ  ينطبق مت القواعد العامـة للرشـيعة 3]

 ، قـال ابـن القـيم- ني إاا تـم إخياجـهالعرص الذ  يقطت أو يِلمه ع  الظن فيه حياة اجلن

م ومصـالح العبـاد يف املعـاا واملعـاد، َكـفإن الرشيعة مبناهـا وأساسـأا عـ  احلِ »: 

وحكمــة كلأــا، فكــل مســألة خيجــت  ومصــالح كلأــا، ورمحــة كلأــا ، وهــي عــدل كلأــا،

 ن احلكمة إىلعو ،ن املصلحة إىل املفسدةعن اليمحة إىل ودها، وعالعدل إىل اجلور، و نع

 .  (1)«دخلت فيأا بالتأويلأالعبث، فليست من الرشيعة وإن 

عـن إجـياء هـذا الشـق للحامـل حـال حياهتـا ؛  -رمحأم اهلل  -هذا، وق يتكلم الفقأاء 

، لكـن بعـد التطـور -(2)كـام تقـدم  -والك ألن مثل هذا الشق كان مميتًا إىل وقـت قييـمه 

بل انترش التوليد من خمال العمليـا   الذ  حصل يف اجلياحة الطبية ق يعد األمي كذلك،

القيرصية، وهذه العمليا  تارة تكون ملسوغ طبي، وتارة تكون ملجيد اليغبـة يف اهلـيوب 

يسـتدعي  العمليـا  القيرصـيةمن آهم املخا ، ومن َمم فبيان احلكـم الرشـعي إلجـياء 

  بيان حكم كل حالة، والك من خمال املسألتني التاليتني:

 

 إن إجياء العملية القيرصية ملسوغ طبي له صور متعددة يمكن بيان حكمأا كام ييل:

 وأإنقــاا حيــاة األم : إاا كــان هنــا  رضورة إلجــياء العمليــة القيرصــية مــن أجــل أوال ا

عمليـة، ويمكـن وجود خطي ع  حياهتام فما ريمه يف وجوب إجياء هذه الاجلنني يف حالة 

 أن يستدل لذلك باآليت:

                         
 م .00/ 4إعمام املوقعني )م 0) 

 . 368م ص0) 
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للنف ، فيدخل يف عموم قولـه  اً إنقااإجياء العملية القيرصية يف هذه احلالة  إن يف[ 0]

  .     ﴾ (1)﴿تعاىل: 

نـني يف إن الرشيعة اإلسمامية جاء  بدفت الرضر ورفعه قدر اإلمكـان، وبقـاء اجل[ 0]

يف هذه احلالة يؤد  إىل وقو  رضر عظيم عليه أو عليأا، فإاا ق يمكـن دفـت هـذا بطن أمه 

التـي  مالرضرايزايف)قاعدة الرشعية الرضر إه بالعملية القيرصية وجمه إجياؤها عممًا بال

 .(2))الارضراوالارضار(: دل عليأا قوله 

كـام يف بعـ  حـاه  تعرسـ  -ية إاا كان هنـا  حاجـة إلجـياء العمليـة القيرصـ: ثمنيم ا

مت عدم وصول احلالة  ويف حالة مو  اجلنني وعدم خيوجه بالطلق الصناعي ،(3)الوهدة

احلمجاةا وازيفاموزلاةا)ؤهـا ؛ عمـمًا بالقاعـدة الرشـعية جيـو( إجيافإنـه  -إىل حد الرضـورة 

األدلـة  نو  من التداو ، فيكون داخمًا يف عمـوم إجياءها يف هذه احلالة ألن؛ ومالرضورة

 .(5()4)الدالة ع  مرشوعية التداو 

إاا كانت األم مصابة بمي  خيشى انتقاله للجنني بسبمه الوهدة الطبيعية عند : ثملثم ا

كـام يف حالـة  -ميوره بقناة الـوهدة وممامسـته لإلفـيا(ا  املأبليـة امللي ـة بالفريوسـا  

حية الرشعية إلجياء العملية ، فإن هذا يعد مسوغًا من النا-اإلصابة باألميا  اجلنسية 

                         
 [.40، اآلية ]سورة املائدةم 0)

 . 055م تقدم  يجيه ص0) 

 . 352م انظي ما تقدم ص4) 

 .025-025ما تقدم صانظي م 3) 

 . 052ص -انظي: األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ملحمد منصور م 5) 
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الرضرايدفعابقادرا)القيرصية؛ والك دفعًا للرضر عن اجلنني، وإعامهً للقاعدة الرشعية 

  .(2()1)ماإلمكمن

وجتدر اإلُارة إىل أن اإلان املعترب يف إجياء العملية القيرصية هو إان امليأة ولي  

ـــم ) ـــامء رق ـــار العل ـــة كب ـــ  هي  ـــيار جمل ـــاء يف ق ـــد ج ـــا، وق ـــاريخ 054(وجأ م بت

إاا تقير طبيًا من اجلأة املختصة املوموق هبا أن الرضـورة »هـ ما نصه: 00/4/0304

تقتيض إجياء عملية جياحية هست صال اليحم أو املبـي  و العمليـة القيرصـية، فـإن 

القـول املعتـرب يف الـك هـو قـول املـيأة يف اإلان أو عدمـه إاا كانـت بالِـة عاقلـة، وه 

قة الزو  وه غريه من أوليائأا ؛ ألن الرضر يتعلق هبا دون غريها يشرتط يف الك مواف

 . (3)«وهي أعلم بحاهلا

ـــري  ـــة القيرصـــية بِ ـــياء العملي ـــيأة يف إج ـــار إان امل ـــد اعتب ـــي أن يقي ـــن ينبِ لك

ــًا خلطــي هيــدد  ــة تفادي ــأخي يف إجــياء العملي ــي تقتيضــ عــدم الت ــة الت احلــاه  الطارئ

ــا  ــاة األم أو جنينأ ــ -حي ــام يف حال ــيمة ك ــار املش ــاء يف -ة انفج ــد ج ــت ، وق ــيار جمم ق

ــق عــن منظمــة املــؤمتي اإلســمامي  ــا  بشــأن )العــما  الطبــيمالفقــه اإلســمامي املنبث م

ــاة املصــاب للخطــي ه يتوقــف » نصــه: يف حــاه  اإلســعا  التــي تتعــي  فيأــا حي

                         
، 40م مـادة 0/30م، أح جملـة األحكـام لعـيل حيـدر )0/802انظي: تيتيـمه الـيليل لنـاظي (اده )م 0) 

 . 028ص -، الوجيز للبورنو 585م فقية 0/280املدخل الفقأي العام للزرقا )

 . 386-383ص -أحكام األميا  املعدية لعبد اإلله السيف الة: هذا النقطة تفصيمًا يف رسانظي م 0) 

 . 080ص -انظي: الفتاوى املتعلقة بالطمه وأحكام امليد م 4) 
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ــما  عــ  اإلان  ماإلان يف العمليــا  الطبيــة املســتعجلة)بشــأن وجــاء يف قــياره  ،(1)«الع

إاا كانــت اجلياحــة القيرصــية رضوريــة إلنقــاا حيــاة اجلنــني أو األم أو مهــا  » مــا نصــه:

ــل احلــق  ــيف  وينتق ــذا ال ــد هب ــما يعت ــذلك، ف ــان أو أحــدمها اإلان ب ــ  الزوج ــًا ورف مع

 .(3()2)«بذلك إىل ويل األمي أو من ينيبه يف إجياء هذه اجلياحة

 

بـــادا ا  بـــدء ه بـــد أن نعلـــم أن العمليـــا  القيرصـــية هلـــا  اطيهـــا وســـلبياهتا، 

 ومن الك:

                         
 .   م65، قيار رقم )038ص -قيارا  وتوصيا  جممت الفقه اإلسمامي م انظي: 0)

ولـة اإلمـارا  العيبيـة دبيف إمـارة الشـارقة  التي عقـد التاسعة عرشة م يف الدورة 083قيار رقم )م 0)

 . م0222نيسان )إبييلم  42 - 06هـ، املوافق 0342مجادى األوىل  5إىل  0املتحدة من 

 .[http://www.fiqhacademy.org.saانظي القيار يف موقت املجمت ع  الشبكة العاملية : ]

 . 320ص –عند الكمام ع  مسؤولية الطبيمه بوجه عام هذا   قد ا قديدم 4) 

يمنت األطباء من إجياء العملية القيرصية بدون إان أحد الزوجني مأـام كانـت  الواقعاالع يلالكنا  

فـإاا قـير  إجـياء  أن يكون هنـا  جلنـة طبيـة يف مثـل هـذه احلـاه ،فعله والذ  ينبِي  ،الظيو 

ا ه حتمـد ها دون احلاجة إىل اإلان، بل إاا كان انتظار قيار اللجنة يؤد  إىل مؤالعملية فإنه يتم إجيا

 عقباه ينبِي أه يرتدد الطبيمه يف ا اا القيار بإجياء العملية .

أ.د حسـان صـماح عبـد اجلبـار )رئـي  قسـم  -انظي: أحكام العمليا  القيرصية وموافقة املييضة ] 

ومن بحو  امللتقـى الطبـي الفقأـي بعنـوان  -النساء والوهدة بمستشفى امللك عبد العزيز بجدةم 

هــ املوافـق 0303م مجـادى األوىل 8-5) -بع  القضايا يف طـمه النسـاء والتوليـدم )رؤية أعية ل

تنظــيم املديييــة العامــة للشــؤون الصــحية بمنطقــة مكــة املكيمــة ممثلــة يف  -م 0224م يوليــو 5-8)

 -جـدة  -مستشفى الوهدة واألطفال بجدة بالتعاون مت إدارة التوعية الدينية بصـحة مكـة املكيمـة 

 . [32ص
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تتضـــمن العمليـــة القيرصـــية جياحـــة قـــد ه  لـــو مـــن املخـــاطي، وأهـــم هـــذه [ 0]

 املخاطي:

 النزيف الشديد أمناء العملية .)أم 

 التأاب اجليح بعد الوهدة .)بم 

   يف األوعية الدموية املوجودة باألطيا  السفلية .حدو   ثي أو جتلطا )جـم

 حدو  التأابا  يف املسالك البولية أو اليئة أو اجلأا( التناسيل .)دم 

 اطي وفاة األم أو الطفل بسبمه العملية القيرصية أكرب مقارنة بالوهدة الطبيعيـة، [ 0]

 0، وبالوهدة الطبيعية عرشة آه  02.222لكل  3واحتامل وفاة األم بالوهدة القيرصية 

عرشة آه   02.222لكل  3عرشة آه ، واحتامل وفاة الطفل بالقيرصية  02.222لكل 

 لكل عرشة آه .  4وبالطبيعية 

تزداد معده  حدو  احلاه  امليوـية لألطفـال املولـودين بعمليـا  قيرصـية [ 4]

 . (1)عن معده  حدومأا يف حاه  الوهدة الطبيعية

                         
ن طييـق الـوهدة القيرصـية يكونـون ـــاحلديثة أن األطفال الذين يولـدون ع ث تتاالدراسمتأم 0) 

أكثي عيوـة لإلصـابة بـأميا  احلساسـية واإلسـأال يف السـنة األوىل مـن أعامرهـم، كـام أهنـم 

عف مـا يعـاين منـه األطفـال الـذين يعانون من احلساسية حلليمه األبقار وغريه من األطعمة وِـ 

بيعية، ويظن العلامء أن الـوهدة عـن طييـق العمليـة القيرصـية تِـري أو تـؤخي يولدون وهدة ط

اً يف نمـو نظـام يالوجود الطبيعي للبكترييا يف القناة اهلضمية للطفل، والتـي تلعـمه دوراً أساسـ

املناعة، وربام يعود الك إىل أن الطفل الذ  يولد بالطييقة الطبيعية يلتقط البكترييـا مـن مأبـل 

يلتقط األطفال املولودون عن طييق الوهدة القيرصية البكترييا من البي ة املحيطة هبم األم، فيام 

 =                                                                                                                           . يف املستشفيا 
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عدم العناية بالطفـل يف وقـت مبكـي بسـبمه انشـِال األم عملية القيرصية [ تسبمه ال3]

بآهمأا، ففي حني تتطلمه عملية الوهدة الطبيعية أسبوعًا للتعايف، فـإن العمليـة القيرصـية 

 (1) تتطلمه البقاء يف املستشفى ألربعة أيام وأسبوعني للتعايف .

حتديـد موعـد يف  ، أو رغبتأـا جتنمه آهم املخـاوإاا تقير هذا، فإن رغبة امليأة يف 

ســلفًا لــي  مــربرًا كافيــًا لإلقــدام عــ  الــوهدة بالعمليــة  يناســبأا الــذ الــوهدة 

 .(2) القيرصية

                                                          
 ليابط: موقت العيادة الشاملة ع  ا انظي:=  

http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9. 

 -موقـت هي ـة اإلااعـة الربيطانيـة  -مقال )الـوهدة القيرصـية تزيـد مـن خطـي اإلصـابة باحلساسـيةم        

   :اليابط -م 00/02/0223

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid-3762000/3762252.stm.  

وان ، املوسـوعة الصـحية لـألم والطفـل ملـي045ص -احلمل والوهدة والعقم ملحمد رفعت  انظي:م 0) 

موسـوعة  ،465ص -، طفلك من احلمل إىل الـوهدة لفـاخور  055ص -عبد الواحد و صاحبه 

 موقت طبيمه دو  كوم ع  اليابط: ،453ص -امليأة الطبية لسبريو فاخور  

 http://www.6abib.com/a-349.htm. 

 موقت هلا أون هين ع  اليابط:

  http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=view§ionid=1  

 اليابط: -الثقافة الصحية  -موقت مستشفى قوى األمن بالييا  

 http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=21.htm. 

 .http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=18.htmواليابط:        

أن عدد النساء المائي ولدن بالعملية القيرصية ارتفـت خـمال السـنوا  األخـرية إىل  والالفتاللوظدم 0) 

ــا واألمــييكتني  ــة جــدًا   أوروب ــةوخاصــة اجلن-مســتويا  عالي ، حيــث وجــد  دراســة أن - وبي

 = يف بعــ  املنــاطق بالربا(يــل، وانترشــ  )الــوهدة % 22معــده  الــوهدة القيرصــية قــد بلِــت 

http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid-3762000/3762252.stm
http://www.6abib.com/a-349.htm
http://www.6abib.com/a-349.htm
http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=21.htm
http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=21.htm
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مــن غــري وعــ  الــك فإنــه ه جيــو( للمــيأة أن تطلــمه إجــياء العمليــة القيرصــية 

مـــن غـــري ، كـــام ه جيـــو( للطبيـــمه كـــذلك أن جيـــي  العمليـــة القيرصـــية مســـوغ طبـــي

 ، ومما يمكن أن يستدل به ع  الك ما ييل:(1)مسوغ طبي

[ إن الرضر الواقت بالعملية القيرصـية أُـد مـن الرضـر الواقـت بـالوهدة الطبيعيـة، 0]

 م .الرضرااألشدايزايفابملرضرااأللاوالقاعدة الرشعية أن )

                                                          
القيرصية الرتفيأيةم كام يسميأا بع  األطباء ويعنون هبا التي لي  هلا أ  مربر طبـي، وقـد بـدأ  =

 .األصوا  تتعاىل هنا  للحد من هذا النو  من الوهدة القيرصية 

اجلمعيـة  -، احلملـة مـن أجـل خفـ  الـوهدا  القيرصـية 050ص -تقنيا  الطمه البيولوجيـة انظي: ] 

الشـبكة  ،http://www.acnm.org/news.cfm?id=234 الـيابط: -األمييكية للمميوا / القابما  

يـد ، املزonline.org-http://www.ican  الـيابط: -الدولية لزيادة الوعي حول الوهدا  القيرصية 

 من النساء خيرتن الوهدة القيرصية رغم املخاطي:  

http://womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/1266[  

وـمن  -أ.د محـزة بـن حسـني الفعـي الرشـيف  -أحكام العمليا  القيرصية وموافقة املييضة  انظي:م 0) 

م 8-5) -نسـاء والتوليـدم بحو  امللتقى الطبي الفقأي بعنوان )رؤية أعيـة لـبع  القضـايا يف طـمه ال

تنظـيم املديييـة العامـة للشـؤون الصـحية  -م 0224م يوليـو 8-5هـ املوافـق )0303مجادى األوىل 

بمنطقة مكة املكيمة ممثلة يف مستشفى الـوهدة واألطفـال بجـدة بالتعـاون مـت إدارة التوعيـة الدينيـة 

 -حممد بن عبداهلل الطيار  -وهدة ، األحكام الفقأية املتعلقة بال50ص -جدة  -بصحة مكة املكيمة 

جامعـة اإلمـام  -املعأـد العـايل للقضـاء  -بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقـارن 

 -، أحكـام اجلياحـة الطبيـة للشـنقيطي 020ص -هــ 0306/0305 -حممد بن سعود اإلسـمامية 

، أحكـام األمـيا  املعديـة 35ص -، رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء للشيخ ابن عثيمني 058ص

 . 383ص -لعبد اإلله السيف 
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[ إن العملية القيرصية هي عملية جياحية، وقد تقدم بأن مـن أوط جـوا( إجـياء 0]

  . (1)منأاأه يوجد البديل الذ  هو أخف رضرًا  أ  جياحة

، واملواد املخـدرة (2)كام تقدم-[ إن العملية القيرصية ه جتيى إه حتت تأمري املخدر 4]

 ، وه حاجة هنا .(3)ه جيو( استخدامأا إه عند احلاجة

إن إجياء العملية القيرصية من غري مسوغ طبي معار  ملقصد الشار  من احلث [ 3]

؛ الك أن أكثي األطباء ه يسمح للميأة أن تتجاو( مـما  أو أربـت وهدا   (4)التكامي ع 

 . (5)هبذه العملية، بل وينصحون بتعقيم امليأة بعد هذا العدد من الوهدا  القيرصية

 

*  *  *  * 

                         
 . 040ما تقدم صانظي م 0) 

 . 350ما تقدم ص انظي م 0) 

 . 345ما تقدم ص انظي م 4) 

-أحكام العمليا  القيرصية حلمـزة الرشـيف. وانظي:  20-83م تقدمت األدلة ع  هذا املقصد ص3) 

 . 50ص

 . 463-462ص -هدة لفاخور  انظي: طفلك من احلمل إىل الوم 5) 
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حلديثة للتوليد ه خيلو من مضاعفا ، وقد تقدم اكي يشء مـن إن استخدام الوسائل ا

، وإاا أردنا أن نطبق ما تقـدم مـن موجبـا  املسـؤولية الطبيـة يف حالـة (1)هذه املضاعفا 

فإنـه ه بـد مـن التمييـز بـني  حدو  مضاعفا  من اسـتخدام الوسـائل احلديثـة للتوليـد،

لطبيـمه، وبـني مـا لـي  كـذلك، مضاعفا  ناجتة عن خطأ أو تعد أو تفـييط مـن جانـمه ا

فالنو  األول من املضاعفا  يكون الطبيمه مسؤوهً عنأا ويكون وامنًا ملا يرتتـمه عليأـا 

من التلف، يف حني أن النو  الثاين من املضاعفا  هو من جن  الرسـاية التـي أمجـت أهـل 

 العلم ع  أن الطبيمه ه يتحمل مسؤوليتأا.

يكـون التـي استخدام الوسائل احلديثة للتوليـد من مضاعفا  فمن أمثلة النو  األول 

 ووامنًا ملا يرتتمه عليأا من التلف ما ييل:مسؤوهً فيأا الطبيمه 

إاا قام الطبيمه باستخدام التخديي النصفي مت حامل تعاين من نزيف حاد ُديد، [ 0]

مـن  أو ارتفا  يف درجة احليارة، أو من وجود التأابا  يف منطقة احلقن بـالظأي، أو تعـاين

  .(2)أميا  بالدم، أو القلمه، أو العمود الفقي 

إاا قام الطبيمه باستخدام الطلق الصناعي مت حامل سبق أن أجـي  عمليـا  يف [ 0]

أو يف حالـة وجـود اوـطيابا  يف نبضـا  قلـمه  اليحم، أو أكثي من عمليتني قيرصـيتني،

                         
 .384، 365، 364، 330-332، 302ما تقدم صانظي م 0) 

 . 330ما تقدم صانظي م 0) 
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  .(1)اجلنني، أو إاا كانت املشيمة نا(لة عن ووعأا الطبيعي

الشفط مت عدم وجـود خـربة سـابقة  وأاا قام الطبيمه بالتوليد باستخدام اجلفت إ[ 4]

له يف الك، فإنه حين ذ يكون مسؤوهً عن مجيت مـا حيصـل بسـبمه سـوء اسـتخدامه لتلـك 

  .(2)األدوا 

ه التـي مـن مضـاعفا  اسـتخدام الوسـائل احلديثـة للتوليـد ومن أمثلـة النـو  الثـاين 

 ييل: مايتحمل الطبيمه مسؤوليتأا 

إاا قام الطبيمه باستخدام التخديي النصفي إل(الة آهم الوهدة، مم حصـل هبـوط [ 0]

مفاجئ يف وِط الدم، فـإن الطبيـمه ه يتحمـل أ  مسـؤولية ؛ والـك ألن هـذا يعـد مـن 

م  %0 - %0اآلمار اجلانبية الشائعة هلذه الطييقة يف التخديي، حيث حيد  هذا يف حـوايل ) 

املقابل سيكون مسؤوهً إاا أمهل مياقبة وِط الدم بدقـة، ومـن َمـم  من احلاه ، لكنه يف

  .(3)القيام بام من ُأنه أن يتحكم فيه ويقيض ع  املشكلة

الشفط، وكان لديه اخلربة الكافيـة يف  وأإاا قام الطبيمه بالتوليد باستخدام اجلفت [ 0]

هستخدام هذه الوسائل،  لك، فإنه حين ذ ه يكون مسؤوهً عام قد حيصل من آمار جانبيةا

  .(4)التأابا  داخلية مثل: حدو  متزق يف الفي  أوجدار املأبل، أو حدو 

إاا قــام الطبيــمه بالتوليــد بعمليــة قيرصــية ملســوغ طبــي، وق ييتكــمه أ  خطــأ وق [ 4]

حيد  منه تقصري، فإنه ه يكون مسؤوهً عام قـد حيـد  مـن مضـاعفا  بسـبمه العمليـة، 

                         
 .358ما تقدم صانظي م 0) 

 .365ما تقدم صانظي م 0) 

 .332ما تقدم صانظي م 4) 

 .365ما تقدم صانظي م 3) 
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التأاب اجليح بعدها، أو حدو   ثي أو جتلطا  يف  أمناء العملية، أو مثل: النز  الشديد

حدو  التأابا  يف املسـالك البوليـة أو  األوعية الدموية املوجودة باألطيا  السفلية، أو

  .(1)اليئة أو اجلأا( التناسيل

وهكذا يتم التعامل مت أ  من مضاعفا  استخدام الوسائل احلديثـة للتوليـد حسـمه 

ذ  أدى إىل حدومأا، فإن كان الطبيمه طيفا يف الك حتمـل املسـؤولية وإه فـما، السبمه ال

 واهلل تعاىل أعلم.

*  *  *  *

                         
 .384ما تقدم صانظي م 0) 
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 5 ............................................................... املقدمة

 -

 45 ............................. املدادابملووا يفا ااإلنجمباامل ح ااألويف:

 45 ........................................تعييف النا(لة . :املطلبااألويف

 50 ......................................تعييف اإلنجاب . :الثميناملطلبا

 84 ....... الووا يفا ااإلنجمباأمهيةااالجتهمدا ابيمناأحكم ا:الثمينامل ح ا

 -

 025  .............................. عديااالعق اوبيمناأس مبيفاامل ح ااألويف:

 025 ..........................................تعييف العقم :املطلبااألويف

 006  ..........................................أسباب العقم. :املطلباالثمين

 006 ..............................عند اليجل. أسباب العقم :املسألة األوىل

 038 ................................عند امليأة. أسباب العقم :املسألة الثانية

 024  ......... الوسمةلااحلديثةا اعال االعق ستخدا احك اا:االثميناامل ح 

 024 ...............................................................توط ة 

 002 ............................... العما  اجلياحي للعقم . :لبااألويفاملط
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 046 ..................................... حكم األدوية اهليمونية املصنعة -

 048 ..................... حكم األدوية اهليمونية الطبيعية إنسانية املصدر -

 032 ..................... حكم األدوية اهليمونية الطبيعية حيوانية املصدر -

 033 ................................العما  النفيس للعقم . :الثمل املطلبا

 036 ............................... (راعة األعضاء التناسلية :الدابعاملطلبا

املبيضني املنتجة للنطف ) (راعة األعضاء التناسلية: املسألة األوىل

 052 ............................................................واألنثينيم 

 052 .............. الواقت الطبي لزراعة األعضاء التناسلية املنتجة للنطف -

 060 ............ احلكم الرشعي لزراعة األعضاء التناسلية املنتجة للنطف -

 054 ............غري املنتجة للنطف  (راعة األعضاء التناسلية املسألة الثانية :

 054 .......... واقت الطبي لزراعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطفال -

 055 ........ احلكم الرشعي لزراعة األعضاء التناسلية غري املنتجة للنطف -

 -

 085 ....... نجمبحك ااستخدا االوسمةلااحلديثةا اموعااإلا:األويفااامل ح 

 085 ................................................................ توط ة

 020  ...........وسائل منت اإلنجاب بصفة مؤقتة . استخدام :املطلبااألويف

 020 ................نت اإلنجاب بصفة مؤقتة: الوسائل اآللية ملاملسألة األوىل

 020 ............................................... الذكي : الواقي أوهً  -
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 025 ............................................. : التحاميل املأبليةمالثاً  -

 026 ...................................................... : اللولمهرابعاً  -

 422 ............ حكم استخدام الوسائل اآللية ملنت اإلنجاب بصفة مؤقتة -
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 405 ............................................ : حبوب منت احلملأوهً  -

 400 ................................. طويلة األجلمانيًا : احلقن اهليمونية  -

 404 ....... النوروبمانتمذ  يزر  حتت اجللد )مالثًا :جأا( منت احلمل ال -

 404 ............. م مريينا )رابعًا: جأا( منت احلمل الذ  يووت يف اليحم  -

 403 ................................ خامساً ً: هصق الساعد املانت للحمل -

 403 ................. والبخاخا  األنفية املانعة للحمل سادسًا : األساور -

 405 ...... سابعًا: حبوب منت احلمل لليجال )حبوب إبطال مفعول املنيم -

عول مامنًا : احلقن اهليمونية طويلة األجل لليجال )حقن إبطال مف -

 405 ......................................... ماملني اهليمونية طويلة األجل

 405 ....... حكم استخدام األدوية اهليمونية املانعة لإلنجاب بصفة مؤقتة -

 445  ............وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة . استخدام :الثميناملطلبا

 445 ..... وسائل منت اإلنجاب بصفة دائمةاملسألة األوىل: اخلصاء وعماقته ب
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 445 ............................... : تعييف اخلصاء وحكمهالفي  األول -

 442 ............... املياد بوسائل منت اإلنجاب بصفة دائمة الفي  الثاين : -

 432 ...................................................... تعقيم اليجال    

 430 ....................................................... تعقيم النساء    

: العماقة بني اخلصاء ووسائل منت اإلنجاب بصفة ي  الثالثــالف -

 434 ............................................................. دائمة
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إن مصطلح )بنوك املني( مركب إضايف مكون من كلمتني، وحتى نعرف حقيقة املررا  

 والً، ثم نأيت لبيان معناه مركبًا، وذلك كام ييل:هبذا املصطلح ال بد من بيان معنى مفر اته أ

البنك كلمة إيطالية األصل ويقابلها يف العربيرة املفرف، و رد  رار تعريرن البنرك يف 

 .(1) «مؤسسة تقوم بعمليات االئتامن باال رتاض واإل راض»املعجم الوسيط بأنه: 

سسرة التري تقروم ر بصرفة معترا ت ر بتلقري املؤ»أما تعرين البنك يف االصرطح  ههرو: 

 .(2)«ومنح القروض ،الو ائع

و د انتقلت كلمة بنك إىل الطب وأصبحت تطلق عىل املركز أو املؤسسرة الطبيرة التري 

تقوم بحفظ موا  العحج من  سم اإلنسران، وتسرمى هرذه املراكرز أو املؤسسرات الطبيرة 

النقدي، وأصبح هناك بنوك كثرةت ومتنوعرة  بنوكًا جتوزًا ؛ إذ إن عملها ال خيتص بالتعامل

ال حلفظ األموال بل حلفظ اخلحيا واألنسرجة البيرية، مثرل: بنرك الردم، وبنرك العيرون، 

  .(3)وبنك زراعة األعضار، وبنوك النطن واأل نة

                         
، وهذا التعرين إىل االصطححي أ رب منه إىل اللغوي كرام ما ت )ب ن ك ( -املعجم الوسيط ( انظر: 1)

 هو ظاهر.  

 ار النضة العربية  -عبدالعزيز ههمي هيكل  - ية واإلحصائية موسوعة املصطلحات اال تصا ( انظر:2)

، اإل ارت العلميرة للمصرارف التجاريرة وهلسرفة 154ص -م 1891هر/1041-لبنان  -بةوت  -

 -1ط -لبنران  -برةوت  - ار الوسرام  -صرح  الردين حسرن السي ر  -العمل املفيف املعرا  

 .  12ص -م 1881هر/1019

 .  0-3ص-، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي118ص -ال لعبد اخلالق يونسعقم الر  ( انظر:3)
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ار الر ل، امَلنِيُّ معروف، وهو املار الذي يكون منه الولد، واملقصو  به عند اإلطحق م

وهو املرا  هنا، سمي منّيًا ألنه يمنى: أي يراق ويدهق، ومن هنا سميت منرى ملرا يمنرى هبرا 

  .(1)همن  مار النسك أي يراق، يقال: َمنَى الرَّ ُل وَأْمنى إذا  هق  مارَ 

سررائل مبرريي ،لرريظ، تسرربح هيرره »و ررد  ررار تعريررن املنرري يف املعجررم الوسرريط بأنرره: 

ج من القضيب إثر مجاع أو نحوه، ومنشؤه إهراز اخلصيتني، وخيرتلط احليوانات املنوية، خير

 . (3) «(2)و،د  املبال به إهراز احلويصلتني املنويتني، والربوستاتة،

؛ إذ إن األطبررار وتعريررن املعجررم الوسرريط يف احلقيقررة هررو تعريررن اصررطححي طبرري 

ملنويررة مررع إهرررازات السررائل التلقيحرري للررذكر، الغنرري باحليوانررات ا»يعرهررون املنرري بأنرره: 

احلويصحت املنوية والغد  البصلية، الذي يقذهره الر رل  ا رل املهبرل يف ذروت املعرا ت 

 .(4) «اجلنسية

                         
، العررني مررا ت (مررا ت )م ن ي -كترراب املرريم -مررا ت )م ن ي(، املصرربا  املنررة  -لسرران العرررب  ( انظررر:1)

رد برن أ رد برن األزهرر األزهرري  -(، الزاهر يف ،ريب ألفرا  الشراهعي 9/384) -ي(  ن )م حممَّ

رد .حتقبرق:   -هرر 1388 - 1ط -الكويرت  -وزارت األو راف والشرؤون اإلسرحمية  -اهلرروي  حممَّ

 .  08ص - رب األلفي 

و رد تقرردم بيران أ رزار اجلهرراز التناسريل الرذكري تفصرريًح  البصرليتان أو ،رردتا )كروبر(، أي الغدتان ( 2)

 .  121-119ص

   ما ت )م ن ي (. -املعجم الوسيط  ( انظر:3)

، احلمرل تسراتالت وإ ابرات  1112ص -القاموس الطبي العريب لعبد العزيز اللبدي  انظر:( انظر: 0)

، اجلرنس 155ص -، النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبرد احللريم 242ص -لتشامربلني 

 .  109ص -واحليات خلالد بكر 
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و د تقدم تعرين احليوان املنوي يف اصطح  األطبرار، وبيران أن املنري يتكرون بشركل 

 وانات املنوية،أسايس من عنفين: احليوانات املنوية، والسائل املنوي الذي تسبح هيه احلي

  (1) وحيتوي عىل العنا  الغذائية الحزمة حليات احليوانات املنوية.

مار ،لريظ أبريي  هراق، خيررج عنرد »أما يف اصطح  الفقهار هإهنم يعرهون املني بأنه: 

إشتدا  الشهوت بتلذذ عند  رو ه، ويعقب  رو ه هتور، ورائحته كرائحرة طلرع الن رل 

 . (2)«أو العجني

املراكز أو املؤسسدن  اليدت امدبح ظ ودز و دز   » أما بنوك املني هيمكن تعريفها بأهنا:

احليبانددن  امليب ددب ال يفدد ب ة أوصيددب  نمددب ملددتة  بييددب جتب دددبل ظباسدد ب   يددت ن لب دد  

  .(3)«اليونصال  احليب ب ة اخلال نل ب  أجل اسيختابهن حني احلنجب إليهن

 

*  *  *  *

                         
 .  18انظر ما تقدم ص( 1)

اجلروهرت النرةت  ،51ص -يس الفقهرار للقونروي ، أن21ص -املطلع عىل أبواب املقنع للبعيل ( انظر: 2)

م 1880 - 1ط -لبنان  -بةوت - ار الغرب العريب  -شهاب الدين القرايف  -(، الذ ةت 1/11)

 .  (1/129(، املغني )2/114(، املجموع للنووي )1/280) -حتقيق  . حممد حجي  -

نرروك النطررن واأل نررة لعطررا ، ب392ص -العقررم عنررد الر ررال والنسررار لسرربةو هررا وري  ( انظررر:3)

 -، األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 2ص -السنباطي 

   (.244-1/188) -، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 114ص
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 يمكن تل يص تاريخ نشأت بنوك املني يف النقاط التالية:

م أن احليوانررات املنويررة لإلنسران مقاومررة بشرردت 1111هرر/ 1184تبرني سررنة [ 1]

د املنري ثرم أعيردت مُجُر للتجميد، وذلك حرني الحرظ أحرد العلرامر اإليطراليني أنره إذا 

ة هإن بعي احليوانات املنوية تبقى حية متحركة، وبالر،م مرن أن هرذه سيولته بالتدهئ

األبحاث البدائية والتي تنقصها املنهجية العلمية  د أها ت هكرت أن احليوانات املنوية 

يمكن أن تتحمل التجميد ثم تعا  إىل طبيعتها بالتدهئة، إال أن معظم احليوانات املنوية 

ل كبرة، لدر رة عردم إمكانيرة اسرت دامها عرىل يف ذلك الو ت كانت  د ترأذت بشرك

 .(1) الوا عأرض 

م اكتشن العلرامر اإلنجليرز بمحري الصردهة أن مرا ت  1808هر/ 1319يف سنة [ 2]

اجللرسول شائعة االستعامل إذا أضيفت إىل املني  بل جتميده هإن معظم احليوانرات املنويرة 

 (2) تتحمل التجميد والتسييل  ون أرضار تذكر.

 يمر زمن طويل عىل هذا االكتشاف حتى كانت بنوك احليوانات املنوية املجمردت مل[ 3]

مقبولة يف امليدان احليواين، وانتي اسرتعامل احليوانرات املنويرة املجمردت برسرعة شرديدت يف 

استكثار األبقار، حيث نجحت التجارب يف االحتفا  باحليوانرات املنويرة للثرةان القويرة 

                         
-ترمجرة:  / سريد احلديردي  - / شةمان نورمان  -احلمل الطبيعي واحلمل بالطرق احلديثة  ( انظر:1)

 .  185-180ص -م 2440 - 1ط -حلب  -سوريا  -شعاع للني والعلوم 

 .  املصدر السابق ( انظر:2)
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  .(1)و ت مناسب لتلقيح األبقار يف أي

تطورت هكرت جتميد احليوانات املنوية، واجته العلامر نحو تطبيقها عىل البي، و د [ 0]

م بالواليررات 1853هررر/ 1312متررت أول حماولررة نا حررة للت صرريب بمنرري  مررد سررنة 

  (2) م.1859هر/ 1311املتحدت، أعقبها نجا  آ ر يف اليابان سنة 

دراسة السائل املنروي ل مركزعن إنشار أول  م1813هر/ 1383تم اإلعحن سنة [ 5]

بمستشفى باستة يف هرنسا وسط ضجة إعحمية، وكان هذا البنك ال يقبل العينات إال من 

 (3) مراكز بفرنسا هلذا الغرض. 14م تم اهتتا  1815هر/ 1385متطوعني، ويف سنة 

رو( م يف )اسرركوندي1894هررر/ 1044تررم إنشررار أول بنررك منرري يف العررامل سررنة [ 1]

، وهيه (4)و د أنشأه الدكتور/ روبرت  راهام ،بكاليفورنيا يف الواليات املتحدت األمريكية

يتم  ار مني العبا رت والعلامر احلاصلني عىل  ائزت نوبل يف أحد املجراالت العلميرة، ثرم 

يتم بيعه ملن تريد أن تنجب طفح ذكيًا أو عبقريًا، ولدى البنرك  ائمرة بأصرحاب النطرن، 

أوصاههم، و دراهتم، وملكاهتم العقلية والذهنية، وتفاصريل  اصرة بنبرو،هم، هرام  وبيان

عىل من تر،ب يف  ار عينة )مني( حمد ت إال أن ترسل إىل هرذا البنرك بمبلرد  ردره ألرن 

                         
ص -، االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 185ص -احلمل الطبيعي واحلمل بالطرق احلديثة  ( انظر:1)

 .  23ص -، النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم 253

   (.35-30، 23ص) -انوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم النظام الق ( انظر:2)

، بنروك النطرن واأل نرة 20-22ص  -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم  ( انظر:3)

   (.144، 11ص ) -لعطا السنباطي 

ة ا تامعيرة هرذا الر رل بإنشرار بنرك  اثرل يف بريطانيرا ألعضرار مجاعرة )املنرزا( وهري منظمر و ت  نح( 0)

 ألن عضو. 114للمتفو ني يف بريطانيا تشمل 

   [ .192ص -] انظر: أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس   
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  .(2)(1) والر لتحصل عىل طلبها

م يف الواليرات املتحردت وبريطانيرا 1895هرر/1045انتيت بنوك املني منذ سنة [ 1]

يف بنرروك املنرري ذلررك العررام سررتاليا واليابرران كيرركات جتاريررة ضرر مة، و ررد بلررد عررد  وأ

وصرارت هرذه البنروك تشرهد زحامرًا  ،الواليات املتحدت األمريكية وحردها عيرين بنكراً 

م 1895هرر/1045كبةًا، وحتقق أرباحًا  يالية، حتى إن بنكا للنطن يف لندن اهتتح عرام 

ر عررن طريررق الت صرريب بمنرري املتررربع، وتفيررد ( عمليررة  ررل لنسررا0444متررت هيرره )

 ولردوا مرن منري -حترى أوائرل التسرعينات-اإلحصارات أن هناك أكثر من مليرون طفرل 

  .(3)متربعني أو بائعني

                         
(  والرًا هقط، وإنام 25بأن القيمة املعتا ت لعينة املني الواحدت يف بنوك املني يف أمريكا هي ) بع العدم( 1)

ع بره أصرحاب هرذه العينرات، واحلقيقرة أن كانت ألن  والر يف هذا البنك بسبب الذكار الذي يتمت

هذا من  داع الناس أل ذ أمواهلم وحتقيق مكاسب ما ية ؛ وذلك ألنره ال يلرزم مرن ذكرار األب أن 

يكون أوال ه كذلك، هكم من ذكي كان أوال ه من فيض الرذكار، وكرم مرن أنراس حمردو ي الرذكار 

 أنجبوا أطفاالً عبا رت.

 .  . [ 192، 191ص -مة عباس ] انظر: أعطني طفح بأي ثمن لس 

(، بنروك 1/282) -، التلقريح الصرناعي للبرار 250ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ( انظر: 2)

(، الطبيرب أ بره وهقهره ملحمرد عريل البرار 144، 11، 29ص ) -النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي 

 .  331ص -وصاحبه

(، بنروك 1/282) -التلقريح الصرناعي للبرار  ،250ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  ( انظر:3)

(، 1/188) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة  (،144، 29ص ) -النطن واأل نة لعطا السنباطي 

 .  335ص -الطبيب أ به وهقهه ملحمد عيل البار وصاحبه
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أشارت بعي التقارير احلديثة أنه يف بريطانيا وحدها يولد ما برني ألفرني إىل ثحثرة [ 9]

كام أصبح هلذه البنوك موا ع عىل اإلنرتنت آالف طفل سنوّيًا بمني مأ وذ من بنوك املني، 

 (1) يمكن من  حهلا طلب العينات.

وأ ررةًا أنشررم يف مفرر بنررك للمنرري تررابع ألحررد مراكررز العقررم واخلصرروبة سررنة [ 8]

 (2) م، و د أثار إنشاته ضجة كبةت.1881هر/1011

 
*  *  *  *

                         
 -، هل تعرف بنوك املني وحكمها اليعي؟ 194ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس  ( انظر:1)

 عىل الرابطني: - .عبدالرشيد 

 http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275 

http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest  . 

 ص -، بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي 251ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  ( انظر:2)

(28، 144  .) 



 

 

 

553 
 

 وهيه ثحثة مطالب:

 أسباب حفظ املني يف بنوك املني هيام ييل:يمكن تل يص 

 

ون اهلدف من و و  احليوانات املنوية يف بنوك املني هو احلفا  عىل وظائفها احليوية بد

وهبذا أصربح بإمكران الرزوج حفرظ سرائله املنروي الرذي  تغةات تذكر حلني احلا ة إليها،

يستطيع بواسطته أن حيقق له ولزو ته  ًح يف املستقبل، كام أصربح بإمكران الرزوج الرذي 

يعمل يف بقاع نائية، أو حيارب  ارج بح ه والذي يمكن أن يقيض هرتت طويلة مرن الرزمن 

أل طار أن حيفظ منيه الذي يمكن أن تست دمه زو ته عنرد ر،بتهرا يف  د تكون حمفوهة با

احلمل، و د استعملت هرذه البنروك يف أمريكرا يف حررب هيتنرام عنردما كران بعري اجلنرد 

الذاهبني للقتال يعطون منيهم لبنوك املني، وكذلك يف حرب اخلليج )عاصرفة الصرحرار( 

للعسركريني حلفرظ نطفهرم بغررض  %34أعلنت بنوك املني يف أمريكا عن ختفريي بنسربة 

 (1) تلقيح زو اهتم يف حال وهاهتم.

                         
النظرام القرانوين لإلنجراب ،  390-393ص  -عند الر ال والنسار لسربةو هرا وري  العقم:انظر( 1) 

( ، اجلرنس برني  1/188) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة  ، 21ص  -الصناعي لرضا عبد احلليم 

 . 211ص -اإلسحم والعلامنية أليب األسباط 
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وإن أهم املستفيدين من هذا احلفظ لتحقيق اإلنجاب من زو اهتم يف املستقبل هرم الرذين 

 يعانون من أمراض يمكن أن تؤثر عىل  درهتم عىل اإلنجاب يف املستقبل، ومن هؤالر:

وحيترا ون إىل العرحج الكرياموي أو  ن،الّر ال الذين يعانون من أمراض الرسطا[ 1]

 .اإلشعاعي

 واملّعرضون الستئصال اخلصيتني. الّر ال الذين يعانون من أمراض اخلصية،[ 2]

الّر ال الذين تتعّرض عندهم احليوانات املنوية للتنا ص املستمر سروار يف العرد  [ 3]

 (1) أو احلركة أو كليهام.

 

أو  ،أصبحت بنوك املني تشرتي النطن مرن املتميرزين يف املجتمرع: كم ررتع، أو عرامل

العب مشهور، أو مغنٍّ ذائع الصريت، أو مرن الفرائزين يف مسرابقة كرامل األ سرام ونحرو 

هؤالر، هيمكن للرا،ب يف  ار مني ذي مواصفات معينرة  هرع الرثمن، وإ ررار التلقريح 

 .(2) ظار املولو الصناعي، وانت

                         
، االستنساخ واإلنجراب لكرارم  90ص -للحقيل  األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره انظر:( 1) 

، العقررم عنررد الر ررال  194-118ص -، عقررم الر ررال لعبررد اخلررالق يررونس  251-251ص-،نرريم 

-25ص -، النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضرا عبرد احللريم  392ص -والنسار لسبةو ها وري 

ت أطفال األنابيرب واالستنسراخ البيري ، عمليا 914ص -، املوسوعة الطبية الفقهية أل د كنعان  21

معلومررات تتعلررق بعمليررة طفررل  مقررال: -موسرروعة املعرهررة مو ررع  ، 15ص -ملنررذر الربزنجرري وصرراحبه 

 .  v1&c=23-http://kb.qcat.net/index.php?page=index: الرابط -األنابيب 

( ، بنوك  1/282)  -ار ، التلقيح الصناعي للب 250ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  انظر:( 2) 

( ، الطبيب أ به وهقهره ملحمرد عريل البرار  144،  11،  29ص )  -النطن واأل نة لعطا السنباطي 

 . 331ص -وصاحبه
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انتهى األمر ببنوك املني إىل  ار احليوانات املنوية من الر ال األ انرب لتلقريح املررأت 

 (1).التي يعاين زو ها من العقم، أو حتى املرأت ،ة املتزو ة الرا،بة يف اإلنجاب

  يف الظروف العا ية:نياملرا  ختزينه  طاملني تشرتط بنوك املني يف 

أن يكون عد  احليوانات املنوية يف مار الر ل ال يقرل عرن ثحثرني مليرون حيروان [ 1]

املكعررب (، ويمكررن يف امللليمرررت منرروي منرروي يف كررل  ذهررة ) أي يسررة محيررني حيرروان 

 االستغنار عن هذا اليط بتجميع العد  املطلوب من عدت  ذهات.

  .(2)مكتملة و،ة مشوهةأن تكون احليوانات املنوية [ 2]

ويشرتط يف املتربع أو البائع ملنيه أن يكون متمتعًا بصحة  يدت، و اليرًا مرن األمرراض 

إال بعرد إ رررار ل أي عينررة منري هررح يرتم  برواملعديرة أو العاهرات والتشرروهات، ومرن َثرم 

  .(3)ة صاحبهاللتأكد من سحم الحزمةهحوص الدم والبول 

                         
( ، بنوك  1/282)  -، التلقيح الصناعي للبار  250ص-انظر: االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ( 1) 

 -( ،  املسرررائل الطبيرررة املسرررتجدت للنتشرررة  144،  29ص )  -النطرررن واأل نرررة لعطرررا السرررنباطي 

 . 335ص -( ، الطبيب أ به وهقهه ملحمد عيل البار وصاحبه 1/188)

، األحكرام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب 211ص-انظر: اجلنس بني اإلسحم والعلامنية أليب األسباط ( 1) 

 - الفقره املقرارن بحرث تكمرييل مقردم لنيرل  ر رة املا سرتة يف -حسني يوسرن العبيرد   -الطبية 

 .114ص -هر 1020/1025 - امعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  -املعهد العا  للقضار 

 .393ص -العقم عند الر ال والنسار لسبةو ها وري  انظر:( 3) 
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يرتم ثرم ويتم احلفا  عىل  حيا احليوانات املنوية ألي ش ص  ا رل أنبوبرة صرغةت، 

ال يف الو رت نفسره معاجلتها بواسطة ما ت اجللرسول التي حتفظهرا مرن التكرسر والتلرن و

ا، ثم ترتم عمليرة جتميرد احليوانرات املنويرة بواسرطة النيرتو رني تؤثر عىل طبيعتها وتركيبه

 ر رة مئويرة حترت  181وهو عبارت عن ما ت كيميائية تصرل  ر رة برو هترا إىل  -السائل 

وهي ما ت مناسبة  دًا للحفا  عىل اخلحيا احليرة  ،ههرهنايت حتت الصفر ( 214الصفر ) 

عرض األنبوبة أوالً لب ار النيرتو رني، ، حيث ت -لفرتات تصل إىل أكثر من عيين سنة 

يف النيرتو ني السائل  ا ل حاهظة أو خمزن صغة معزول حراريًا بطبقات  هاثم يتم ،مر

احلاهظة  د تكرون صرغةت  ردًا و اصرة خلحيرا ومعدن عازل للحرارت، بهلني مضغوط و

ص  رج ش ص واحد هقط، و د تكون خمزنًا كبةاً ً ذا أ راج وأ سرام صرغةت، لكرل شر 

 (1) .ور م  اص  اص،

 هناك نوعان من احلسابات املفتوحة للرا،بني يف االشرتاك يف بنوك املني مها:

: وهي التري يفتحهرا عميرل ير،رب يف حفرظ منيره، السرتعامله يف حسنظن   نمب[ 1]

تره إليره، ويردهع مبلغرًا ماليرًا حمرد ًا رسراًم للحسراب، وهرذا النروع مرن املستقبل عنرد حا 

                         
 -، العقم عند الر ال والنسرار لسربةو هرا وري 118ص -عقم الر ال لعبد اخلالق يونس  انظر:( 1) 

، املررررأت والعقرررم 181-185ص -حلمرررل الطبيعررري واحلمرررل برررالطرق احلديثرررة ، ا393-392ص

-15، 29ص )  -، بنوك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي 39ص -واإلنجاب إلبراهيم األ ،م 

ألحكرام الفقهيرة املتعلقرة بعرحج الرسرطان ا(،  1/244)  -(، املسائل الطبية املستجدت للنتشرة  11

 . 91-95ص -وآثاره للحقيل 
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 . (1)احلسابات أسباب هتحه يف الغالب هي األسباب املرضية التي تقدم ذكرها

: وهي التي يتم هيها احلصول عىل املني إمرا عرن طريرق الترربع مرن حسنظن  صنبب[ 2]

قابل ما يستلمه من املني، ثم يقوم البنك املانحني، أو عن طريق  هع البنك مبلغًا من املال م

بعد ذلك ببيعه للرا،بني أو الرا،بات مقابل مبلد ما  حسب نوع املنري، وهرذا النروع مرن 

احلسابات يت ذ األسلوب التجاري، وهيدف إىل تلقيح بويضات النسار الحئي حرمن من 

ال متميزين من اإلنجاب بسبب عقم أزوا هن، أو لتحقيق ر،بة الزو ني يف إنجاب أطف

النوابررد والعبررا رت واملتفررو ني، وأحيانررًا يتجرراوز األمررر إىل تلقرريح بويضررات نسررار ،ررة 

  .(2)متزو ات من هذه احلسابات

 واحلوز ة احلسنظن  العنبب  أ ذ شكدني:

حفظ كل عينة عىل انفرا ، مع كتابرة البيانرات اخلاصرة بصراحبها، ومرا يميرزه مرن [ 1]

 صفات.

احليوانات املنوية مع بعضها، وبالتا  ال تدون أي بيانرات برل يكرون القيام ب لط [ 2]

صاحب املني  هوالً، و د استعملت هذه الطريقرة يف يو،سرحهيا والردول االشررتاكية يف 

  .(3)أوروبا الي ية

                         
 .541ما تقدم ص :انظر( 1) 

(، زراعرة األ نرة يف ضرور اليريعة  141، 3ص)  -انظر: بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي ( 2) 

ربيررع األول  - 232العررد   -  لررة الرسررالة اإلسررحمية - .هاشررم مجيررل عبررد ا   -اإلسررحمية 

(، املررأت  1/241)  - ، املسائل الطبية املستجدت للنتشة81ص  -م 1898هر/ تيين األول 1014

 .139ص -يف رحلة العمر لغسان الزهةي 

، الطبيرب أ بره وهقهره ملحمرد عريل البرار 141ص -انظرر: بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي ( 3) 

 .331ص -وصاحبه
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وأشة هنا إىل أن بعي بنوك املني تقوم ب لرط منري الرزوج العقريم الرا،رب يف تلقريح 

 وذ مرن هرذه احلسرابات العامرة، مرن أ رل ختفيرن حردت املتاعرب امرأته بمني أ نبي مرأ

  .(1)النفسية التي  د يعاين منها يف املستقبل لكون املولو  الناتج ليس من مائه

 

*  *  *  * 

                         
 .192ص -انظر: أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس ( 1) 
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 وهيه ثحثة مطالب:

قوم الش ص بحفظ منيره ليسرتعمله عنرد احلا رة إليره، املقصو  بت زين املني هنا أن ي

 ملردتو د تقردم ذكرر األسرباب املرضرية الداعيرة إىل ذلرك، وهرذا احلفرظ يمكرن أن يكرون 

بل يمكن أن يكون يف املستشرفيات أو مراكرز  ، وال يلزم أن يكون يف بنك للمني،(1)طويلة

 التلقيح الصناعي.

ين يف أن ختررزين املنرري بطريررق يررؤ ي إىل وال  ررحف بررني الفقهررار والبرراحثني املعررا 

ا ررتحط النطررن وتلقرريح املرررأت بغررة منرري زو هررا أمررر حمرررم، وخمررالن  للمقاصررد الكليررة 

؛ إذ إن مرن مقاصرد اليريعة اإلسرحمية الكليرة حفرظ النسرب، ويررا  بره حفرظ  للييعة

  .(2)انتساب النسل إىل أصله، ومنع كل ما يؤ ي إىل التشكيك يف هذا االنتساب

لكن ا تلن الفقهرار والبراحثون املعرا ون يف حكرم خترزين املنري عنرد  يرام احلا رة 

 وهق ضوابط حمد ت متنع من ا تحطها، وبيان ا تحههم كام ييل:و من الزمان، مدت ،لذلك

                         
سنة، وهي املدت  21يا من مني والده الذي مّجد ملدت ما ذكر يف هذا أن طفًح ولد يف بريطان وب  أجتبل( 1) 

 عىل الرابط: -التي كان والده يعالج هيها من الرسطان انظر: مو ع طبيبي 

 http://tabeebe.com/vb/showthread.php?t=9097. 

 1ط -األر ن  -عاّمن  - ار النفائس  -حممد الطاهر بن عاشور  -ية انظر: مقاصد الييعة اإلسحم( 2) 

، هقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد 321ص -حتقيق: حممد الطاهر امليساوي  -م 1888هر/1024 -

- (1/254 - 251.) 

http://tabeebe.com/vb/showthread.php?t=9097
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 :األقوال يف املسألة

 :بثحثة  وط هي ختزين املنيجيوز  :المبل األول

 .املنيأن يكون هناك حا ة لت زين [ 1]

 .هقط أثنار  يام الزو يةة صاحب املني يف املستقبل لتلقيح زو  املني أن يست دم[ 2]

 أمن ا تحط النطن.[ 3]

مجعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية املنبثقررة عررن نقابررة األطبررار  وإىل هررذا القررول ذهبررت

 .(2)، وهو  ول بعي الباحثني(1)األر نية

 . (3)بعي الباحثني ، وإليه ذهبختزين املنيحيرم  :المبل الثنين

                         
 (.1/101) -انظر:  ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية ( 1)

 .عبد ا  بن  ربين، والشيخ  .عبد ا  الركبان، والشيخ  .سرعد الشرثري، والشريخ سرليامن مثل: الشيخ ( 2)

املا د، و د نقل القول باجلواز عرن املشرايخ املرذكورين الباحرث مسراعد برن عبرد ا  احلقيرل يف رسرالته: 

طيرة هلرؤالر ، و رد  عرل يف املححرق هتراوى  84ص -األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثراره 

املشايخ، كام أنره رأي الشريخ  . يوسرن القرضراوي حيرث    برذلك يف حلقرة )مو رن اليريعة مرن 

هرر 1/1/1022التطورات العلمية( من برنرامج )اليريعة واحليرات( الرذي بثتره  نرات اجلزيررت الفضرائية يف

ة العاملية للمعلومرات م، ويمكن  رارت ثبت كامل للحلقة عىل مو ع القنات عىل الشبك1/0/2441 املواهق

، وانظررر: املسررائل www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89576 :عررىل الرررابط

 .(1/241) -الطبية املستجدت للنتشة 

مثل:  . هاشم مجيل عبد ا ،  .سعد الشويرخ،  . إبرراهيم اخلضرةي،  .حممرد عبرد اجلروا  النتشرة ( 3)

 .ونس ه إىل أكثر ال نحثني

 -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشرويرخ 82ص -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ]انظر:  

، املسررائل الطبيررة 84ص -، األحكررام الفقهيررة املتعلقررة بعررحج الرسررطان وآثرراره للحقيررل 092ص

 [.(1/245) -املستجدت للنتشة 
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 :أدلة األقوال

 :ظام  يل  ز   امليتالمنئدب  ظ ربب أم نب المبل الثنين أوالً: اسيتل 

إن مررن مقاصررد اليرريعة حفررظ النسررب، وختررزين املنرري يعررو  عررىل هررذا املقصررد [ 1]

باإلبطررال، هيجررب منعرره والقررول بتحريمرره صرريانة ألنسرراب النرراس عررن اال ررتحط، أو 

 التشكيك هيها.

إن الييعة  ارت بسرد الرذرائع املوصرلة إىل املحررم، ويف منرع خترزين املنري سرد  [2]

 لذريعة ا تحط اإلنساب عمدًا أو  طأ.

إن ) رر املفاسد مقدم عىل  لب املصالح(، واملفاسد املرتتبة عىل ختزين املنري مرن [ 3]

اب أعظم ا تحط النطن عمدًا أو  طأ، وتلقيح األ نبيات هبا، وحصول الشك يف األنس

 من املصالح املرتتبة عىل ختزين املني.

إن يف ختزين املني و وعرًا يف الشربهات ؛ الحرتامل ا تحطهرا، هرح يمكرن الوثروق [ 0]

 : رال  بنسبة هذه النطفة لصاحبها، و د أمر املسلم باتقار الشبهات واالبتعرا  عنهرا،

عد ه  كثري ب  اليدن،ل م د  اامد  وظييهام بشي هن  ال   لظنِي وإ  احلراح  لظنِي إ  احلالل )

 .(2) (1)(الش هن  اسيربأ لت يه وصرضهل وب  و ع ة الش هن  و ع ة احلراح

                         
( ؛ ومسرلم يف 52ر رم ) -( 1/29) -نرهباب هضل من استربأ لدي -رواه الب اري يف كتاب االيامن ( 1)

؛ مرن واللفرظ لره ( 1588ر م ) -( 3/1218) -باب أ ذ احلحل وترك الشبهات -كتاب املسا ات 

 . حديث النعامن بن بشة

، األحكرام الفقهيرة املتعلقرة 091-092ص -أحكام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ  انظر:( 2)

، املسرائل 82ص -، زراعرة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  81ص -بعحج الرسطان وآثاره للحقيل 

 .(240/  1الطبية املستجدت للنتشة )
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إنام يستقيم االستدالل هبا إذا كان الباب سيفتح عىل  :و  ك  أ  اين ش  ذه األدلب ظأنه

 بدون ضوابط، وأمرا إذا وضرعت ضروابط ووسرائل متنرع املفاسردختزين املني مفاعيه يف 

وهنراك عردت هح يبقرى و ره للتحرريم،  -كالتي ذكرها أصحاب القول األول  -املذكورت 

 :بعضها يف سبيل تحيف املحاذير السابقة، ومنها اختاذ يمكنإ رارات احتياطية 

أن يررتم حفررر اسررم الشرر ص أو رمررزه عررىل األنبوبررة وعررىل الرردرج اخلرراص برره يف [ 1]

 احلاهظة.

 ،لكل ش ص، بحيث ال خترتلط مرع عينرات ،رةهأن يتم ختصيص ثح ة صغةت [ 2]

 ويكلن ش ص واحد ملتابعة تلك احلاهظة.

إعطار املريي نفسه تلك احلاهظرات التري حتروي حيواناتره املنويرة بعرد التجميرد، [ 3]

 ليحفظها بنفسه يف أي مكان يريده، ويعطى طريقة حفظ ومتابعة تلك العينات.

طبية مت صصة تكرون تابعرة جلهرات رسرمية  أن ُيقتف يف ختزين املني عىل مراكز[ 0]

 (1) ،ة ربحية، ويتوىل اإل اف عليها جلان   عية طبية.

 :ظام  يل ز   امليت المنئدب  ظجبا   األولأم نب المبل اسيتل  :ثننينً ً

 .د اليعيإن من مقاصد الييعة حصول النسل، و ختزين املني حيقق هذا املقص[ 1]

للزو ني حيصل هبذا التجميد للحيوانرات املنويرة ؛ إذ يقردم  إن االستقرار النف [ 2]

الزوج عىل عحج مرضه الذي  د يفقده القدرت عرىل اإلنجراب مرع بقرار أمرل الرزو ني يف 

حصول ذرية هلام يف املستقبل، وهذا االسرتقرار النف ر للرزو ني مصرلحة يتطلرع اليرع 

 لتحقيقها. 

                         
 .91ص -انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ( 1)
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والذي أ رازه  مرع  -ي أثنار  يام الزو ية إن الزم القول بجواز التلقيح الصناع[ 3]

القول بجواز خترزين املنري ؛ إذ ال  - (1)الفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسحمي

ن أن هرذه هرق بني الصورتني إال يف الو ت طوالً و فرًا، وهرذا هرارق ،رة مرؤثر إذا ُتريقّ 

 (2)النطن املجمدت هي لصاحبها.

 :، وسبب الرت يح هوختزين املني لقول األول القايض بجوازالرا ح هو ا

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول.[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

أن اليوط التي اشرتطها أصحاب هذا القرول كفيلرة بتفرا ي املحراذير التري مرن [ 3]

 وا  تعاىل أعلم.أ لها ذهب أصحاب القول الثاين إىل التحريم، 

 ، هعرن  رابر برن عبردا مرن أساسرهاإن هكرت البيع واليار للمنري يرهضرها اإلسرحم 

 : رال  ، وعن ابن عمرر(3)(عن بيع رضاب اجلمل  هنى رسول ا ) : ال 

                         
 (.11،  رار ر م )30ص - رارات وتوصيات  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 1)

 .131وانظر ما سيأيت ص 

،  ضايا طبية معا ت 83-82ص -ألحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ا انظر:( 2)

 -، املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة (1/135) -جلمعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية االر نيررة 

(1/241.) 

إليره لرعري باب حتريم هضرل بيرع املرار الرذي يكرون برالفحت وحيتراج  -رواه مسلم يف كتاب املسا ات ( 3) 

 .( 1515ر م ) -( 3/1181) -الكأل وحتريم منع بذله وحتريم بيع رضاب الفحل
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، يقرول (2)هه أو رضاَبروعسب الفحل يعنري مرارَ  ،(1)(عن َعْسب الفحل  هنى النبي)

النهي عن ذلك من حماسن اليريعة وكامهلرا ؛ هرإن مقابلرة مرار الفحرل » :ابن القيم 

لعقو  املعاوضات  ا هو مستقبح ومستهجن عند العقرحر، وهاعرل  و عله حمحً  باألثامن،

ذلك عندهم سا ط من أعينهم يف أنفسهم...ويزيد هذا بيانًا أن مار الفحل ال  يمة له، وال 

،ةه هأولدها هالولد لصاحب الَرَمَكة (3)وهلذا لو نزا هحل عىل َرَمَكةهو  ا يعاوض عليه، 

، هرإذا  رار النهري (4) «وهرو ال  يمرة لره اتفا ا ؛ ألنه مل ينفصل عرن الفحرل إال  رر  املرار،

يعرد احلفرا  عرىل والتحريم يف احليوان الذي ال ينظر لنسبه، هكين باإلنسان املكرم الذي 

  .(5)الييعة نسبه من الرضوريات يف هذه

                         
 (.2110ر م ) -( 2/181) -باب عسب الفحل -رواه الب اري يف كتاب اإل ارت ( 1) 

(، 2/80) -(، ،ريب احلديث البن اجلروزي 3/230انظر: النهاية يف ،ريب احلديث البن األثة )( 2) 

)مصورت مرن  -بةوت  - ار الكتاب العريب  -بو عبيد القاسم بن سحم اهلروي أ -،ريب احلديث 

مرا برة:  .حممرد عبرد املعيرد  -هرر( 1381 -اهلنرد  -طبعة  ائرت املعارف العثامنية بحيدر آبا  الدكن 

 .( 1/150) - ان، تصحيح: حممد عظيم الدين 

 : األنثى من الرباذين ومجعها رماك.الَرَبَكب( 3) 

مرا ت  -كتراب الررار  -مرا ت )ر م ك(، املصربا  املنرة للفيرومي  -: لسان العرب البرن منظرور انظر] 

هصل  –باب الكاف  -(، القاموس املحيط للفةوزأبا ي 5/314) -، العني ما ت )ر م ك( (ك م )ر

 [.ما ت )ر م ك( -ما ت )ر م ك(، خمتار الصحا   -الرار 

 .(5/185زا  املعا  )( 0) 

 . مهند صح  أ د هتحي  -احلامية اجلنائية للجسم البيي يف ظل االجتاهات الطبية احلديثة  انظر:( 5) 

، بنرروك النطررن 201-200ص  -م 2442 -اإلسرركندرية  - ار اجلامعررة اجلديرردت للنيرر  -العررزت 

 .123ص -واأل نة لعطا السنباطي 
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مراالً يف البيرع يف اشررتاط كرون املعقرو  عليره  -ر هرم ا   -وال  حف برني الفقهرار 

واملني ليس لره ماليرة كرام تقردم، وعليره هرح جيروز بيعره ، (1)منتفعًا به له  يمة معتربت  عًا 

 .(2)باتفاق

وبيرع  ،(ناألبدب  ظ منمدت وأضن إىل ما تقدم أن من القواعرد املقرررت يف اليرع أن )

املني إنام يقصد به تلقيح امرأت بامر ر ل أ نبي عنها، بل إن بنوك املني تست دم مني ر ل 

؛ إذ إن  واحد لتلقيح أكثر من امرأت، هعينة املني الواحدت تكفي لتلقيح عد  كبة من النسار

لفرج ، ومعلوم أن   ول املني (3)البويضة ال حتتاج يف تلقيحها إال إىل حيوان منوي واحد

﴿ : رال تعراىلحمرم بل من الكبائر، ملك يمني ليست زو ة وال مرأت ا        

           ﴾(4)(5) . 

                         
(، التراج 5/54ابرن عابردين ) (، حاشرية0/00(، تبيرني احلقرائق )5/345بردائع الصرنائع ) انظر:( 1) 

حممرد برن أ رد برن  -(، القوانني الفقهيرة 5/15(،    خمتف  ليل لل ريش )1/58واإلكليل )

(، حاشرية 0/231(، حتفة املحتاج )2/8، أسنى املطالب )113ص -بةوت  - ار القلم  - رزي 

(، 2/1)(،    منتهرررى اإلرا ات 0/214(، اإلنصررراف )3/8البجةمررري عرررىل    اخلطيرررب )

 .(3152كشاف القناع )

، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا 088ص -أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ  انظررر:( 2) 

 .118ص -السنباطي 

م أن ش صًا يدعى 21/3/1895هر املواهق 5/1/1045القبس الكويتية يف تاريخ  نيف  جر تة( 3) 

امررأت، وأنره ترم  844البنوك أكثر من مرت لتلقيح )الفني( است دم سائله املنوي الذي تربع به ألحد 

 -ناهرردت البقصررمي  -حرراالت بنجررا . نقررًح عررن: اهلندسررة الوراثيررة واأل ررحق  941الوضررع يف 

 .114ص -م 1883هر/1013الكويت،  -املجلس الوطني للثقاهة والفنون واآل اب 

 .[1-5املؤمنون، اآليتان ]سورت ( 0) 

 .081ص  - الطبيعي لسعد الشويرخ انظر: أحكام التلقيح ،ة( 5) 
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م بعري دِ ر يف احلصول عىل املني ،ة اليار وهو اهلبرة، إذ يْقرآ  اً لبنوك املني طريقإن 

الناس عىل هبة منيه هلذه البنوك التي ال متانع أبدًا يف  بول هرذه اهلبرة إذا تروهرت اليروط 

مل عرىل مقاصرد مسرتحبة، برل ،ايرة مرا هيهرا حتقيرق تالصحية يف املانح، وهذه اهلبرة ال تشر

 صرراحب املنرري وصرراحبة البويضررة ؛ وعليرره اإلنجرراب  ون و ررو  أي عح ررة  عيررة بررني

 (1) هتكون هبة حمرمة ال جتوز.

ومن البدهي بالنظر إىل مقصد هبة املني اجلزم بحرمتها، لكنني أحب أن أسلط الضور 

يف املوهوب، والتري مرن  حهلرا  -ر هم ا   -عىل بعي اليوط التي اشرتطها الفقهار 

 وذلك كام ييل: -هم ا  ر  -يتضح حكم هبة املني عند الفقهار 

، هام ليس بامل ال جتوز هبتره، و رد تقردم (2)يشرتط احلنفية أن يكون املوهوب ماالً [ 1]

 بيان أن املني ليس له مالية، وعليه هح جتوز هبته عند احلنفية.

، ومرا منفعتره حمرمرة ال (3)يشرتط املالكية أن يكون املوهوب  ا يقبل النقل  عراً [ 2]

، واملني ال يقبل النقل  عًا ألن منفعته حمرمة بالنسبة للموهروب لره، (4) عاً يقبل النقل 

 وعليه هح جتوز هبة املني عند املالكية.

                         
 .541ص -انظر: أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ( 1) 

(، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق    كنرز الرد ائق )مطبروع مرع 1/118بدائع الصنائع ) انظر:( 2) 

 2ط -لقراهرت ا - ار الكتراب اإلسرحمي -أ د بن حممد بن أ د بن يونس الشلبي -تبيني احلقائق(

- (5/81). 

(، منح 1/143(،    خمتف  ليل لل ريش )0/89انظر: حاشية الدسو ي عىل الي  الكبة )( 3) 

 (.9/111اجلليل )

 (.3/231انظر: الفروق للقرايف )( 0) 
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أن يكون املوهوب  ا جيوز بيعه، هام ال جيوز بيعه ال (2)واحلنابلة(1)يشرتط الشاهعية[ 3]

وز هبترره عنررد الشرراهعية ، وعليرره هررح جترر(3)جتروز هبترره، و ررد تقرردم بررأن املنرري ال جيرروز بيعرره

 واحلنابلة. 

 ،همن  حل ما تقدم يتبني  ليًا أنه ال  رحف برني هقهرار اليريعة يف حرمرة هبرة املنري

 أو من  هة املقصد املحرم من هبة املني. سوار من  هة عدم توهر  وط اهلبة،

 

*  *  *  * 

                         
 (.3/513(، مغني املحتاج )1/343(، حتفة املحتاج )2/091أسنى املطالب ) انظر:( 1) 

 (.0/341(، كشاف القناع )2/033(،    منهى اإلرا ات )1/131اإلنصاف ) انظر:( 2) 

 .519( ص3) 



           

 

 

 

521 
 

 وهيه مطلبان:

(1) 

 ا ال  حف هيه بني الفقهار املعا ين عدم  واز إنشرار بنروك تقروم ببيرع احليوانرات 

، و د تقدمت األ لة عىل حرمرة بيرع املنري أو (2)املنوية أو التلقيح هبا  ارج نطاق الزو ية

حفرظ األنسراب مرن  وكرون(3)ناهيرك عرن األ لرة القاطعرة الدالرة عرىل حترريم الزنرا هبته،

 رضوريات الييعة.

                         
؛ إذ إن ختزين املني يمكرن أن يرتم  512( الذي تقدم صختزين املنيأ ص من مطلب )  ذا امل دب( 1) 

يف مستشفى أو يف مركز لعحج العقم وال يلزم أن يكون يف بنرك للمنري، ومرن َثرّم ههنراك مرن أ راز 

 .- 523كام سيأيت ص - جيز إنشار بنوك للمني، مثل: الدكتور يوسن القرضاوي ختزين املني ومل

(، املسرائل الطبيرة 11،  ررار ر رم )35-30ص - رارات وتوصيات  مع الفقره اإلسرحمي ( انظر: 2) 

 ريرردت  - (، حتقيررق بعنرروان )معا بررة املتعررامحت مررع بنررك احلرررام(1/243) -املسررتجدت للنتشررة 

 .3ص -م 1891يونيو  21هر/ 1041شوال 15 - 12العد   -الثانية السنة  -املسلمون 

جتد بعي الكتب الطبية املنتيرت يف املجتمعرات اإلسرحمية تتحردث عرن هرذه املسرألة  وبع األس  

وتقررها لعامة النراس وكأنره لريس هيهرا أي إشركال ألبترة، ر،رم إشركالياهتا األ ح يرة ناهيرك عرن 

 .391، 115ص -د الر ال والنسار لسبةو ها وري اليعية. انظر مثًح: العقم عن

لعردم و رو  الروطر ؛ ن التلقريح باحليوانرات املنويرة  رارج نطراق الزو يرة لريس زنرا أ بع بالحظب( 3) 

 املحرم هيه، لكنه يلتقي مع الزنا يف تسببه يف ا تحط األنساب واستباحة األعراض.

 .[111وانظر ما سيأيت ص .238ص -عزت ]انظر: احلامية اجلنائية للجسم البيي ملهند ال 
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لكن ا تلن الفقهار والباحثون املعا ون يف حكم إنشار بنوك املني التي تعمرل عرىل 

حفظ احليوانات املنوية للر ل يف حاالت مرضية معينة الست دامها يف تلقيح امرأته عنرد 

 وبيان ا تحههم كام ييل: ،الر،بة يف ذلك

 األقوال يف املسألة:

 بثحثة  وط هي: إنشار بنوك املنيجيوز  ول:المبل األ

 هررة مركزيررة موثو ة،تعتمررد إ رررارات موثو ررة  هررذه البنرروكأن ييررف عررىل [ 1]

ومضررمونة تكفررل عرردم ا ررتحط األنسرراب، وييررف عليهررا أشرر اص ثقررات يف  يررنهم 

أو أن ُيقتفر يف  ،(1)وعلمهم، وأال تكون تلك اجلهة املركزية تعمل من أ ل الربح املا ي

ذلك عىل مراكز طبية مت صصة تكون تابعة جلهات رسمية ،ة ربحية، ويتروىل اإل اف 

 .(2)عليها جلان   عية طبية

بحيرث يرتترب عرىل امل رالفني  عمل هذه البنوكأن يصدر  انون من الدولة ينظم [ 2]

  .(3)واملتحعبني عقوبات را عة

  .(4)وج أثنارهاأال تطول مدت الت زين  شية و وع طحق أو وهات الز[ 3]

                         
حكم بنوك املني (، 1/101) - ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية  انظر:( 1) 

ضمن بحوث املؤمتر الطبي اإلسرحمي  -عا ل عبد املجيد رسحن  -واأل نة يف الييعة اإلسحمية 

( 5-2( مجرا ى الثانيرة املواهرق )1-3) -بيرة املعرا ت الدو  عن الييعة اإلسحمية والقضرايا الط

 .31ص -القاهرت  - امعة الدول العربية  -م 1891هرباير 

 .81-85ص -انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ( 2) 

 (.1/101) -انظر:  ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية ( 3) 

أنرره لررو ربررط األمررر باحلا ررة  والددذي  ظهددر ،345ص-االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم  انظررر:( 0) 

 .وا  أعلم وإثبات بقار الزو ية عند التلقيح لكان كاهيًا،
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هررذا باإلضرراهة إىل اليرروط العامررة الترري تقرردمت جلررواز ختررزين وجتميررد احليوانررات 

 .(1)املنوية

مجعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية املنبثقررة عررن نقابررة األطبررار  وإىل هررذا القررول ذهبررت

 .(3)، وهو  ول بعي الباحثني(2)األر نية

 . (4)بعي الباحثنيذهب ، وإليه إنشار بنوك املنيحيرم  المبل الثنين:

                         
 :و ت( 1) 

 أن يكون هناك حا ة لت زين املني.. 1

 زو ية.أن يست دم املني يف املستقبل لتلقيح زو ة صاحب املني هقط أثنار  يام ال. 2

 أمن ا تحط النطن.. 3

 [.513ما تقدم صانظر ]      

 (.1/101) -ر نية معية العلوم الطبية اإلسحمية األانظر:  ضايا طبية معا ت جل( 2)

   . . يوسن القرضاوي ،مثل:  .عا ل عبد املجيد رسحن،  .كارم ،نيم،  . عبد الصبور شاهني( 3)

، 345ص-، االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ،نريم 31ص - ]انظر: حكم بنوك املني لعا ل رسحن 

شرروال 15 - 12العررد   -السررنة الثانيرة  - ريرردت املسرلمون  -معا برة املتعررامحت مرع بنررك احلررام 

برنرامج )اليريعة  -مو ن الييعة من التطورات العلمية  ،3ص -م 1891يونيو  21 هر/1041

 الرابط: -م 1/0/2441 -هر1/1/1022 -اجلزيرت الفضائية   نات - واحليات(

 www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89576  . 

 . أبرو ييرع حممرد ، مثل:  . هاشم مجيرل عبرد ا ،  .سرعد الشرويرخ،  .حممرد عبرد اجلروا  النتشرة( 0)

 .513املني الذين تقدم ذكرهم صوهو مقتىض  ول القائلني باملنع من ختزين ، اهلا يعبد

 -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشرويرخ 82ص -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ظر: ]ان 

 . أبررو ييررع حممررد  -األنابيررب أطفررال ، (1/243) -، املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة 098ص

 [.12ص - 1ط -القاهرت  -الدار الذهبية  -اهلا ي عبد
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 أدلة األقوال:

 ظام  يل: إنشنء ظيبك امليتالمنئدب  ظ ربب أم نب المبل الثنين أوالً: اسيتل 

إن و و  بنك للمني بني الناس يفيض إىل اإل برال عليره، وهرذا يرؤ ي إىل انتشرار [ 1]

مر الذي جيعل األ ،ختزين املني وكثرت العينات التي حتفظ ؛ ألنه يمكن ختزين املني لسنوات

  .(1)العينات التي سوف حتفظ كثةت  ا يقطع معه با تحطها

إن و ررو  مثررل هررذه البنرروك سرريؤ ي إىل إحررداث مسررائل معقرردت، كررام لررو  لررت [ 2]

هكيرن تنضربط  ضرية املرةاث  مرن وهاتره،الزو ة بلقا  زو ها بعد ربع  رن من الزمان 

 .(2)واحلقوق األ رى ؟ 

بنوك سيؤ ي إىل إشاعة الفواحش واملنكررات، همرن يعصرم إن و و  مثل هذه ال[ 3]

املرأت الشابة إذا مات زو ها من أن حتمل سفاحًا بعد وهاتره مدعيرة أهنرا  لرت مرن نطرن 

  .(3)هذه البنوك يفزو ها الذي ورثتها عنه، واملحفوظة 

                         
 . 095ص -د الشويرخ أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسع انظر:( 1) 

ميح ظنب ظيك امليدت واالحيودنب ظدنمليت أو ظدنلي  ل  دذا  دؤدي إىل »ويقول الدكتور حممد عيل البار:  

احديامال  وجددبد اخل ددأ ظددتو  شددكل حيدد  ولددب كنندد  واحددتا ة األلدد ل احدديامال  وجددبد اخل ددأ 

 . «أل  االسم أحيننن  كيب   أ ببجبدة بهام كيب صديهن االسم ؛

 .( [542، 1/541) -الدورت الثالثة  -لة  مع الفقه اإلسحمي ]انظر:   

 عىل الرابطني:  - .عبدالرشيد  -انظر: هل تعرف بنوك املني وحكمها اليعي؟ ( 2) 

http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275 
http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest. 

، ونقل هذا عن جلنة الفتوى براألزهر، وهرو مرا 345ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  انظر:( 3) 

رئرريس جلرران التفسررة واحلررديث بمجمررع البحرروث  -الشرريخ مصررطفى احلديرردي الطررة  اسررتدل برره

 - ريردت املسرلمون  - يف حتقيق بعنوان )معا بة املتعرامحت مرع بنرك احلررام( -اإلسحمية باألزهر 

 .3ص -م 1891يونيو  21هر/ 1041شوال 15 - 12العد   - السنة الثانية
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وك ة يدل عىل حرمرة إنشرار بنرما تقدم من أ لة منع ختزين وجتميد احليوانات املنوي[ 0]

  .(1)«الوسائل هلا أحكام املقاصد»؛ إذ املني

إنام يستقيم االستدالل هبا إذا كان الباب سيفتح عرىل و  ك  أ  اين ش  ذه األدلب ظأنه 

بردون ضروابط، واألمرر لريس كرذلك ؛ هالقرائلون براجلواز إنشار بنروك املنري مفاعيه يف 

صور يف احلسرابات اخلاصرة، ويف هاجلواز حم اشرتطوا  وطًا متنع و وع املفاسد املذكورت:

وبالترا  يقرل عرد   احلاالت املرضية التري حيتراج معهرا إىل االحتفرا  باحليوانرات املنويرة،

العينات املحفوظة  ا جيعل التحكم يف العينرات وأمرن ا تحطهرا  كنرًا، أضرن إىل ذلرك 

عرىل مراكرز اشرتاط أن ييف عىل هذه البنوك  هة مركزية موثو ة أو أن ُيقتف يف ذلرك 

طبية مت صصرة تكرون تابعرة جلهرات رسرمية ،رة ربحيرة، ويتروىل اإل اف عليهرا جلران  

   عية طبية، تتوىل التحقق من عدت أمور يف كل حالة وهي:

التحقق من  يام احلا ة يف عحج العقم هلذا التجميد، وأال يكون هناك سبيل آ ر [ 1]

 دهع هبا احلا ة.للعحج ،ةه، وأن يقتف عىل التجميد مدت تن

التأكد من عدالرة العراملني يف هرذه املراكرز، هرح جيروز أن يعمرل هيهرا الكفرار وال [ 2]

 الفساق.

والتي  ،التأكد من سحمة الطرق الفنية املهنية لعملية التجميد واحلفظ هلذه النطن[ 3]

 تضمن عدم و وع ا تحط هلا عىل سبيل العمد أو اخلطأ.

ل هررذه النطررن يف ،ررة تلقرريح الزو ررة يف أثنررار  يررام التأكررد مررن عرردم اسررتعام[ 0]

الزو ية، وأن يكون ذلك برضا الزوج، ويدون مجيع مرا يثبرت ذلرك يف أوراق إثبرات 

 رسمية معتمدت.

                         
 .510ما تقدم ص :انظر( 1) 
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  .(1)التأكد من إتحف النطن بعد موت أصحاهبا، أو زوال حا تهم لتجميدها[ 5]

 ظام  يل:نء ظيبك امليت إنشالمنئدب  ظجبا   األولأم نب المبل ثننينً ً: اسيتل 

  .(2)دليلبأن األصل يف حكم هذه املسألة هو اإلباحة، هح ينتقل عنها إال [ 1]

ما تقدم ذكره من أ لة عىل  واز ختزين وجتميد احليوانات املنوية يردل عرىل  رواز [ 2]

  .(3)«الوسائل هلا أحكام املقاصد»إنشار بنوك املني ؛ إذ 

عنرد حتقرق  وط اجلرواز ؛  إنشار بنروك املنري ألول القايض بجوازالرا ح هو القول ا

 .وذلك لقوت أ لتهم وإ ابتهم عن أ لة امل الفني

         التشديد يف تطبيرق  وط  رواز إنشرار هرذه البنروكوإن الوا ب عىل وّ  األمر هذا، 

هبرا االلترزام  ال يلترزموأن يو ع العقوبة التعزيرية الرا عة لكرل مرن ، -يف حال إنشائها  -

؛  فظًا ألعراض املسلمني وأنساهبم من التحعب هبا و  ول الشرك عليهراالتام، وذلك ح

وحاهظرت عليره أترم  ،هإن أعراض املسرلمني وأنسراهبم  را عظمتره اليريعة أشرد تعظريم

 .(4)حماهظة.

أن نظام وحدات اإل صاب واأل نة وعحج العقرم يف اململكرة إىل وجتدر اإلشارت هنا 

ية السعو ية حيظر االحتفا  بالنطن أو البويضات يف معامل أو مراكز أو عيا ات أو العرب

وحدات عحج العقم، ويو ب إتحف الزائد بعد إمتام عملية الت صيب للزو ني، ويمنع 

                         
 .81ص -انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ( 1)

 .82ص - املصدر السابقانظر: ( 2) 

 .511-515ما تقدم ص  :انظر( 3) 

 .81ص -وآثاره للحقيل  انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان( 0) 
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،  را يعنري ضرمنًا عردم التنازل عنها بأي شكل من أشكال التنازل  بل أو بعرد الت صريب

  .(1)السام  بإنشار بنوك للمني

 التعامل مع البنوك القائمة له شكحن:

 هتح احلسابات اخلاصة.  األول:

 التربع أو البيع للحسابات العامة.  الثنين:

 وبيان حكم كل واحد منهام كام ييل:

كال يف أن من  ال بحرمة ختزين املني وحرمة إنشار بنوك املني أنه سيقول بحرمة ال إش

م هنا هي أ لتهم هناك، أما القرائلون بجرواز خترزين هالتعامل مع بنوك املني القائمة، وأ لت

املني و واز إنشار بنروك املنري هبرالنظر إىل اليروط التري اشررتطوها للجرواز نسرتطيع أن 

ومدى انطباق تلك اليوط  هو النظر إىل وا ع بنوك املني القائمة، نقول أن مقتىض  وهلم

 عليها، هإذا مل تكن منطبقة هإهنم يقولون بحرمة التعامل مع هذه البنوك.

 و  كيين أ  ندخص وا ع ظيبك امليت المنئ ب ميام  يل:

،رض ما ي، مرع  لرة األمانرة أو انعردامها هو إن ،رض القائمني عىل بنوك املني [ 1]

يهم، هح يستبعد منهم سلوك أي طريق حتى وإن كان حمرمًا للحصرول عرىل املرال، ومرن ه

ذلك تبديل نطفة الزوج بنطفة أ رى ،ةها عن عمد وسور نية، وهذا األمر وار   
 (2). 

                         
 - ريردت أم القررى  -انظر: الحئحة التنفيذية لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم ( 1) 

 (.0، 3، ل 5)م 5ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  

 .095ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر:( 2) 
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يف  عامراً ، وهرم يعيشرون انحطاطرًا  و رد يف برح  الكفراري،الب هذه البنروك [ 2]

ذات أمهية كبةت عنردهم، و،الرب الر رال  ، ومسألة حفظ األنساب ليستاأل حق 

إن كران هريهم  -والنسار يف تلك البلدان موا ع للفاحشة، وأعظمهم ،ةت عىل عرضه 

ال تبلد ،ةته عىل عرضه معشار ما عند هساق املسرلمني مرن الغرةت،  -من هو كذلك 

هضحً عن عدوهلم، أضرن إىل هرذا أن النطرن صرارت يف تلرك البلردان سرلعة تبراع، 

، هإن كانوا -والعياذ با   -شرتى، وتقام عليها املزا ات، ويتربع هبا حتى للمحارم وت

الحرتاز عن اخلطأ ال جيدون حر ًا يف ا تحط هذه النطن عمدًا، هكين ير ى منهم ا

 .(1)؟والتثبت يف ذلك

إن بنروك املنري القائمررة يف البلردان الغربيررة حتروي أعرردا ًا كبرةت  رردًا مرن النطررن [ 3]

بسبب هتح املجال عندهم لكل مرن أرا  جتميرد نطفره احتياطرًا ملرا حيردث لرره يف  ؛جمدت امل

املستقبل، مع ما تقوم به هذه البنوك من  ار هلذه النطن ومن ثّم إعا ت بيعها، والقائمون 

عىل هذه البنوك يسو ون ذلك بأساليب خمتلفة ؛ ألهنا جتني هلم أرباحًا عالية، وال شرك أن 

 (2) يف هذه البنوك جتعل نسبة األ طار عالية.كثرت النطن 

 لص إىل نتيجة وهي أنه ال  حف يف حرمة التعامل مع بنوك املني نوعليه هيمكننا أن 

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)القائمة

                         
، أحكرام التلقريح ،رة  80ص -الرسرطان وآثراره للحقيرل  انظر: األحكام الفقهيرة املتعلقرة بعرحج( 1) 

 .095ص -الطبيعي لسعد الشويرخ 

 .85ص -انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ( 2) 

من مححظة أن احلكم يدور مع علته و و ًا وعدمًا، وعليه هرإذا و رد بنرك منري تنطبرق  لك  ال ظت( 3) 

 هإنه ال حرج يف التعامل معه، وا  تعاىل أعلم. - 522التي تقدمت ص - عليه  وط اجلواز
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يف حرمة احلسابات العامة يف بنوك املني ؛ إل حهلا  تقدم أنه ال  حف بني علامر العف

، وتقردم (1)بمقصد رضوري كيل يف الييعة اإلسحمية هرو احلفرا  عرىل النسرل والنسرب

أيضًا بأن من أهم أسباب إنشار هرذه احلسرابات العامرة إنجراب األطفرال املتفرو ني عقليرًا 

الشربه والقررب مرن هرذا وهرو مرا ، و د كان يف اجلاهلية يشر شرديد (2)والنوابد والعبا رت

يعرررف بررر )نكررا  االستبضرراع(، هقررد كرران الر ررل يبعررث بامرأترره إىل ر ررل يرررى هيرره إمررا 

لعلها حتمرل بفترى حيمرل صرفات هرذا الر رل  ،الفروسية أو النبل أو الشهامة أو الوسامة

أن النكا  يف اجلاهلية كان عىل أربعة  هنهى اإلسحم عن ذلك، هعن عائشة  ،و يزاته

أنحار: هنكا  منها نكا  الناس اليوم، خيطب الر ل إىل الر ل وليته أو ابنته هيصد ها ثم 

أرسريل إىل هرحن : كان الر ل يقول المرأته إذا طهررت مرن طمثهرا ينكحها، ونكا  آ ر:

حتى يتبني  لها من ذلك الر ل الذي  ،وال يمسها أبداً  ويعتزهلا زو ها، هاستبضعي منه،

وإنرام يفعرل ذلرك ر،برة يف نجابرة  ،تبني  لها أصاهبا زو هرا إذا أحرب هإذا، تستبضع منه

براحلق هردم نكرا   هكان هذا النكا  نكرا  االستبضراع... هلرام بعرث حممرد  الولد،

 . (3)اجلاهلية كله إال نكا  الناس اليوم

واآلن تتقهقر البيية آالف السنني لتعو  إىل ما يشبه نكرا  االستبضراع، حماولرة منهرا 

 .(4) صول إىل سحلة منتقات ونا رت و الية من العيوب!!للو

                         
 .521ما تقدم ص  :انظر( 1) 

 .514،541،543صما تقدم  :انظر( 2) 

 (.0930ر م ) -( 5/1814) -باب من  ال ال نكا  إال بو  -رواه الب اري يف كتاب النكا  ( 3) 

، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا 331ص -ر وصرراحبهالطبيررب أ برره وهقهرره ملحمررد عرريل البررا انظررر:( 0) 

 .(1/941) -، املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة 11ص -السنباطي 
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وجتدر اإلشارت إىل أن من حكمة ا  عز و ل أنه  د حيصل يف هذه البنوك ماال يتو عره 

 لك:ذالعميل، ومن أمثلة 

تقدمت امرأت إىل املحاكم تشتكي أحد بنوك املني ؛ ألهنا حصلت عىل منري معتروه [ 1]

 .أو  نون

 مار ر ل أبيي هولدت مولو ًا أسو ًا. هناك من طلبت[ 2]

و رد  ،اعتمدت عائلرة يف أمريكرا يف إنجاهبرا عرىل هرذه البنروك، هأنجبرت ثحثرة أطفرال

 ارت الفترات الكبةت  مة يف الذكار، والثانية اتصفت بالرشا ة واخلفرة، أمرا الثالرث هكران 

 .، وا  سبحانه أعىل وأعلم وأحكم(1)صبيًا ولد أصم أ رس 

 

 

 *  * *  *

                         
، النظام القرانوين لإلنجراب الصرناعي لرضرا 10ص -األنساب واألوال  لعبد احلميد طهامز  انظر:( 1) 

 عىل الرابطني: -يد  .عبدالرش -، هل تعرف بنوك املني وحكمها اليعي؟ 21ص -عبد احلليم 

 http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275  

http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest. 

http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275
http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275


           

 

 

 

511 
 

 

 

 



 

 

 

512 
 

 



           

 

 

 

511 
 

 
 وهيه مطلبان:

إن مصطلح )بنوك األ نة( مركب إضايف مكون من كلمترني، وحترى نعررف حقيقرة املررا  

 هبذا املصطلح ال بد من بيان معنى مفر اته أوالً، ثم نأيت لبيان معناه مركبًا، وذلك كام ييل:

وأهنرا انتقلرت إىل البنك كلمرة إيطاليرة األصرل ويقابلهرا يف العربيرة املفرف، تقدم أن 

وأصبحت تطلق عىل املركز أو املؤسسة الطبية التي تقوم بحفظ اخلحيا واألنسرجة  الطب،

  (1). البيية

، مأ وذ من اال تنان وهو االستتار،  اجلنني لغة: الولد يف البطن ، واجلمع َأِ نَّة   َوَأْ نُن 

 كل مستور  نرني،ل و يلومنه املجنون الستتار عقله ، واجلان الستتاره عن أعني الناس، 

ههو هعيرل بمعنرى مفعرول، يف أصل اللغة: املستور يف رحم أمه بني ظلامت ثحث، هاجلنني 

  .           ﴾(2)(3) ﴿ ال تعاىل: 

                         
   . 088ما تقدم ص( انظر: 1)

 [.1، اآلية ]سورت الزمر( 2)

ما ت )ج ن ن(، املقايس يف اللغة  -كتاب اجليم -ما ت )ج ن ن(، املصبا  املنة  -لسان العرب  ( انظر:3)

القاموس املحيط (، ما ت )ج ن ن -ما ت )ج ن ن(، خمتار الصحا   -ما ت )ج ن ن(، تاج العروس  -

   ما ت )ج ن ن(. -هصل اجليم  -كتاب النون  -

-511- 
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، ،ة أنه (1)اللغوي يف تعريفهم للجنني ال خير ون عن املعنى -ر هم ا   -والفقهار 

 ار يف بعي عباراهتم ما يدل عىل أن اجلنني إنام يطلق عىل ما استبان هيه  لرق اآل مري أو 

ذا حممول عىل اجلنني الذي يرتتب عىل  رو ره مرن ، ولكن ه(2)كان هيه صورت ولو  فية

مشركوك يف كونره  نينرًا هيره  لرق اآل مري إذ إن مرا مل يسرتبن  ،(3)بطن أمه أحكام  عيرة

، أمرا تسرميته  نينرًا  عيرة اً  رو ه من بطرن أمره أحكامر ؛ ومن ثم مل يرتبوا عىل(4)أصحً 

                         
(، 0/114(، حاشرية القليرويب )9/333(، التراج واإلكليرل )9/398( انظر: تكملة البحرر الرائرق )1)

 (.  9/398كشاف القناع )

وأ ددل بددن  كدب  ظدده جيييددن أ   وددن   »: ( 9/351)يف األم   ررول اإلمرام الشرراهعي  وبد  للددك( 2)

، «أو بدن أشد ه للدك أو صدنيل أو ظودرل أمد عل املضغب والعدمب حي   ي ني بيه يشء بد   ددآ مدبدت:

؛ وإ  مل  سي   يشء بد   دمده مدال يشء ميده »: (1/325)يف بدائع الصنائع  اين و ول الكاس

 .  «ألنه ليس ظجيني إنام  ب بضغب

لبنران  -برةوت  - ار الكتب العلميرة  -احلاوي الكبة  ال يف  أن اإلمام املاور ي   ؤكت  ذا( 3)

ا يددد  »م: املتقررد ( يف  حرره لكررحم الشرراهعي 12/395) -م 1880هررر/1010 - 1ط -

 د اعترب ما مل يسرتبن هيره  ، ويؤيد هذا أن الشاهعي «الومهنء ة حت اجليني الذي  ب ميه الغرة

 دذا »: بعرد نقلره لكرحم الشراهعي   لق اإلنسان ولدًا يف بعي كحمه، هقد  ال املزين 

و دت جعدده ة  دري  لدتالألنه مل جيعده  هين و ; تل صىل أ  أبيه إلا ألم  بيه دبن أ  ال اكب  ظه أح ولت 

 «.  و ذا صيتي أوىل ب  للكل  ذا املكن  ولتاً 

ألنن ؛ ظخالف بن إلا مل  ك  اسي ن  ب   دمه يشء »: (1/03بدائع الصنائع )يف    نل الكنسنين( 0)

ال نت ي لاك  ب املخدب  ب  بنئهام ل أو دح جنبت ل أو يشء ب  األ الط الرد دب اسدي نل إىل مدب ة 

مدن  » (:9/319املغنري )يف  ، و رال ابرن  دامرة «يعدآ ظه يشء ب  أحكدنح الدبالدةحلم ل مال  

 «.  ألنن ال نعدم أنه جيني ؛أسم   بن ليس ميه مب ة مدبت مال يشء ميه 
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 ، وا  تعاىل أعلم.(1)حال كونه يف بطن أمه هكثة يف كحمهم حتى ولو كان نطفة

ال ب ضب املخصد ب ظدنحليبا  امليدبيل واة دذة ة »أما يف اصطح  األطبار هاجلنني هو: 

، أما بعد األسبوع الثرامن هيسرمونه «االنمسنح والي ب حي  هنن ب األس بع الثنب  ب  احل ل

 . (3)، مع مححظة أن األطبار بينهم ا تحف كبة يف حتديد هذا املصطلح(2) يًح 

وعىل أي حال إذا أر نا أن نراعي اجلانب اللغوي هإن أهضل مرا نعررف بره اجلنرني مرن 

ة أي احليدبا  امليدبي وال ب ضدب امليكدب  ة الدرحم بد  ا دند  احل دل»الناحية الطبية أنره: 

 .(4) «برحدب كنن    ل البالدة

                         
وإلا ث د  املددك لدجيدني ل بدع كبنده ن ودب ال »: (1/11املغني )يف   ول ابن  دامة  وب  للك( 1)

 .  «...ةدبيبحينة ميهن ل ظنصي ن  بآله إىل ا

بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا ، 311-311ص -للبررار  لررق اإلنسرران بررني الطررب والقرررآن ( انظررر: 2)

الردار العربيرة  -زيرا  أ رد سرحمة  -أطفال األنابيرب برني العلرم واليريعة ، 1-1ص -السنباطي 

 .  212ص -م 1881هر/1011 - 1ط -بةوت  -للعلوم 

 .عبردا   -ملجهضرة والفائضرة يف زراعرة األعضرار وإ ررار التجرارب االستفا ت من األ نة ا( انظر: 3)

ضمن بحوث الدورت السا سة ملجمع الفقه اإلسحمي املنبثرق عرن منظمرة املرومتر  -حسني باسحمة 

، 82ص  - علم األ نرة يف ضرور القررآن والسرنة(، 3/1903) -م 1884هر/1014 -اإلسحمي 

، 12ص -تطور اجلنني ملحيري الردين العلبري ، 115ص -املعجم املوضوعي للمصطلحات الطبية 

أبحاث هقهية يف  ضرايا طبيرة معرا ت ملحمرد ، 330ص -أحكام اإل هاض إلبراهيم حممد رحيم 

   (.259-1/253) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ، 52ص -نعيم ياسني 

 -عبرد السرحم  او  العبرا ي  . -ة االستفا ت من األ نة املجهضة أو الزائدت عن احلا ر( انظر: حكم 0)

 -ضررمن بحرروث الرردورت السا سررة ملجمررع الفقرره اإلسررحمي املنبثررق عررن منظمررة املررومتر اإلسررحمي 

أحكرام اإل هراض (، 11/111، املوسروعة الفقهيرة الكويتيرة )(3/1920) -م 1884هر/1014

بنروك (، 1/259) -املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة ، 332ص -إلبراهيم حممرد رحريم 

 .  9ص -النطن واأل نة لعطا السنباطي 
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سدتل واليدت مل  ديم ال ب ضن  املدم ب الين ب ص  اليدميح  ن ج اجلواملرا  باأل نة هنا: 

 . (1) رسهن ة الرحمل ظل ام حوظهن و  يت ن السيختابهن حني احلنجب إليهن

وبعي الباحثني يرى أن تسرمية هرذه البويضرات امللقحرة باأل نرة  طرأ ؛ وذلرك ألن 

املعنى اللغوي للجنني ال ينطبرق عليهرا، كرام أن هرذا اإلطرحق  رد يروهم ترترب األحكرام 

نني عليها، ومن َثم هح بد من تسرميتها بتسرميتها احلقيقيرة كرأن يقرال اليعية املتعلقة باجل

 . (2)لقائح حمفوظة أو  مدت مثحً 

ويرى هريق آ ر من الباحثني أن هذه التسمية صحيحة ؛ وذلك لعدم و و  هررق برني 

بويضة ملقحة  ا ل الرحم وأ رى  اثلة هلا  ارج الرحم، وإنام مل يتناول العرف اللغوي 

 . (3)ضة امللقحة  ارج الرحم لعدم تصور ذلك يف عصور سابقةالبوي

واحلقيقة أن الرأي الثاين  انب للصواب ؛ وذلك ألن اجلنني يقتف إطح ه عىل ما هو 

مستور، والشأن ليس كذلك يف هذه البويضات امللقحة املو رو ت يف امل تررب، وأيضرًا هرإن 

                         
 -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ، 211ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ( انظر: 1)

بنرروك النطررن  (،942، 1/180) -املوسرروعة الفقهيررة لأل نررة لسررعيد موهعررة ، 555-553ص

 .  9ص -واأل نة لعطا السنباطي 

 -ت من األ نة املجهضة أو الزائدت عن احلا ة يف التجارب العلمية وزراعة األعضرار االستفا ( انظر: 2)

ضمن بحوث الدورت السا سة ملجمع الفقه اإلسرحمي املنبثرق عرن منظمرة  - .عمر سليامن األشقر 

 -أحكام اإل هاض إلبراهيم حممد رحريم (، 3/1854) -م 1884هر/1014 -متر اإلسحمي ؤامل

، اإلنجرراب الصرناعي ملحمررد 555ص -قريح ،ررة الطبيعري لسررعد الشرويرخ أحكرام التل، 148ص

 .  042ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ (، 340، 154، 141)ص -زهرت 

، 110ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  ( انظر:3)

 .  9ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 
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إما ولدًا أو سقطًا، هكذلك  بل   وله إىل  اجلنني إذا  رج من بطن أمه ال يسمى  نينًا بل

 .(1)البطن وانغراسه يف الرحم ال يسمى  نيناً 

ويرى البعي أن إطحق األ نرة عرىل البويضرات امللقحرة روعري هيره  انرب الدعايرة 

، بل إن األطبار (2)واإلثارت أكثر  ا روعي هيه  انب املطابقة بني اللفظ ومدلوالته اللغوية

 .    (3)بأن هذا اإلطحق هيه نوع جتّوز أنفسهم يعرتهون 

وعىل كّل حال هإنه ال يظهر كبة إشكال يف تسمية تلك البويضات امللقحة باأل نة من 

 -كرام يف  ولره تعراىل  كرإطحق اخلمرر عرىل العنرب، وذلك ول إليهؤسمية اليشر بام يباب ت

، ولكررن هررذا يعررد اسررتعامالً    ﴾(4)﴿:  -حكايررة عررن صرراحب يوسررن 

 ، ومن ثم ال يرتتب عىل هذا اإلطحق أثر من  هة األحكام، وا  أعلم.(5) ازّيًا 

 :يمكن تعرين بنوك األ نة بأهنا

                         
 .  340ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ( انظر:1)

   (.1/183) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة  ( انظر:2)

ضرمن بحروث  - .حممد عريل البرار  -إ رار التجارب عىل األ نة املجهضة واأل نة املستنبتة  ( انظر:3)

 -م 1884هر/1014 -متر اإلسحمي ؤملالدورت السا سة ملجمع الفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمة ا

االستفا ت من األ نة املجهضة أو الزائردت عرن احلا رة يف التجرارب العلميرة وزراعرة (، 3/1943)

ضمن بحوث الدورت السا سة ملجمع الفقه اإلسحمي املنبثرق  - .مأمون احلاج إبراهيم  -األعضار 

االستنسراخ واإلنجراب لكرارم  ،(3/1915) -م 1884هرر/1014 -متر اإلسحمي ؤعن منظمة امل

 .  211ص-،نيم 

 [.  31، اآلية ]يوسن( سورت 0)

 .  52( انظر: ما تقدم ص5)
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ال يفد ب ة أوصيدب ال ب ضدن  املدم دب املراكز أو املؤسسن  اليت امبح ظ وز و ز   » 

ظباس ب   يدت ن لب د  اليودنصال  احليب دب ة اخلال دنل بد  أجدل  ب لب  الز نمب ملتة 

 . (1)«اسيختابهن حني احلنجب إليهن

ويتم يف هذه املراكرز االحتفرا  باأل نرة التري بلغرت املراحرل األوىل مرن نموهرا بحيرث 

 181 حيرا  نينيرة، وهرذا احلفرظ يكرون حترت  ر رة حررارت  9-0تكون  د انقسرمت إىل 

، يف ثح رات  اصرة، بواسررطة ههرهنايرت حترت الصرفر( 214الصرفر )  ر رة مئويرة حترت

، وتعمل هذه السوائل عىل املحاهظة عىل العنرا  -مثل سائل النيرتو ني  -سوائل  اصة 

احليوية يف هذه األ نة من  هة، ومنعها من االنقسام إىل حني احلا ة إليها، وعند الر،برة يف 

لثح ة، ثم جيررى هلرا تنميرة  اصرة يف حاضرنة ملردت است دام هذه األ نة يتم إ را ها من ا

 . (2)حمد ت، ثم يتم نقلها إىل الرحم و،رسها هيه يف حالة الر،بة يف إحداث  ل  ديد

                         
        -ة يف البنروك رررررمصرة األ ن، 303ص -د عيل البرار وصراحبهرررره ملحمررررالطبيب أ به وهقه( انظر: 1)

 -ي املامرسرات الطبيررة( ررربحرث مقردم إىل نرردوت )رتيرة إسرحمية لبع - . عبردا  حسرن باسرحمة 

سلسرلة مطبوعرات  -الكويرت  -م 1891( إبريرل 21-19هرر املواهرق ) 1041( شعبان 24-23)

-االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ،نريم ، 001-000 -املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبيرة بالكويرت 

 -زهرت اإلنجاب الصناعي ملحمد (، 1/944) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ، 213ص

األحكررام الفقهيررة لنرروازل ، 555ص -أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ ، 149ص

 .  124ص -اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  

اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسائية  ،213ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  ( انظر:2)

بنروك النطرن ، 158ص -ثمرن لسرمة عبراس أعطني طفح بأي ، 11ص -والعقم أل د اجلابري 

مصرة (، 1/940) -املوسوعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة ، 90ص -واأل نة لعطا السنباطي 

 .  001-000ص -األ نة يف البنوك لعبد ا  باسحمة 
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الفرق الررئيس برني بنروك املنري وبنروك األ نرة أن بنروك املنري يرتم هيهرا حفرظ النطفرة 

 ون   ها ببويضة املرأت، أمرا يف بنروك األ نرة هراحلفظ يرتم لنطفرة ملقحرة )نطفرة  الذكرية

  .(1)أمشاج(

والسبب يف العدول عن عمل بنوك للبويضات عرىل ،ررار بنروك املنري إىل عمرل بنروك 

للبويضات امللقحة هو الصعوبات التي اكتنفت جتميد البويضات ؛ إذ إهنا تفقد كثرةًا مرن 

  .(2)منها %14سبب امتحئها باملار، ويتلن أكثر من حيويتها إذا مجدت ب

وهناك هرق آ ر بني بنوك املني وبنوك األ نة يتمثل يف أن الغرض من جتميرد املنري يف 

بنوك املني هو حتقيق اإلنجاب يف املستقبل، يف حني أن لتجميد البويضات امللقحة يف بنوك 

،رضررًا آ ررر وهررو إ رررار البحرروث  حتقيررق اإلنجرراب يف املسررتقبلاأل نررة باإلضرراهة إىل 

 (3) والدراسات عىل هذه األ نة.

ويمكننا أن نضين هر ًا ثالثًا ليس حمل اتفاق عند األطبار وعلامر األ نة، وهو أن مردت 

، يف حرني أن جتميرد - (4)كام تقدم -جتميد املني يف بنوك املني يمكن أن جتاوز عيين سنة 

                         
األحكرام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب (، 1/185) -املوسوعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة ( انظر: 1)

 .  120ص -ية حلسني العبيد  الطب

 -أعطنرري طفررح بررأي ثمررن لسررمة عبرراس ، 191ص -عقررم الر ررال لعبررد اخلررالق يررونس ( انظررر: 2)

 -طفرل األنبروب حلسرن القحطراين ، 123ص -بنوك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي ، 114ص

 .  251ص -أحكام اجلنني لعمر ،انم ، 259ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ، 59ص

 .  120ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد   ( انظر:3)

 .  512، 548( ص: 0)
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أال يتجراوز يرس أو عير سرنوات وإال هقردت  البويضات امللقحة يف بنوك األ نة جيرب

، ويرى البعي أنه ال هرق بني بنوك املني وبنوك األ نة من (1)البويضات امللقحة حيويتها

حيث مدت التجميرد، ولكرن الترد ل القرانوين هرو الرذي يضرع حردًا لتجميرد البويضرات 

احلفرظ الطويرل امللقحة ملا هلا من  صوصية، وللحد من املشكحت التري  رد تنشرأ نتيجرة 

 .(2)لتلك األ نة 

 

*  *  *  * 

                         
 -املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة ، 210ص-االستنساخ واإلنجراب لكرارم ،نريم ( انظر: 1)

 .  599ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ (، 1/945)

، 28ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 114ص -ناعي ملحمد زهرت اإلنجاب الص ( انظر:2)

الدار السعو ية للني والتوزيع  - . حممد عيل البار  -اخلحيا اجلذعية والقضايا األ ح ية والفقهية 

 .  13ص  - م2442هر/1023 - 1ط - دت  -
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 يمكن تل يص تاريخ نشأت بنوك األ نة يف النقاط التالية:

كان األطبار يست لصون بويضة واحردت مرن مبريي املررأت يف عمليرة التلقريح [ 1]

ا  حمردو  يف عمليرة التلقريح وأسفرت هذه الطريقة عرن نجر الصناعي  ارج اجلسد،

)الكلوميررد  الصررناعي اخلررار ي، لررذا اسررتحدثت طريقررة تنشرريط املبرريي بالعقررا ة

بويضات أو  1ر  0وهذا التنشيط أسفر عن إمكانية است حص حوا   والربو ونال(،

؛ ، وبعد تلقيح هذه البويضات يتم نقل ثحثة أ نة هقط إىل رحم املرأت (1)أكثر من ذلك

ل ثحثة أ نرة مررت واحردت إىل الررحم بردال مرن  نرني واحرد رررو د أن نق وذلك ألنه

ل الررحم واحرد ررررريف أ،لب األحيان يستمر يف النمرو  ا ول، ررريؤ ي إىل نتائج أهض

د رررة بعررررالعرد  الفرائي مرن األ ن وبسربب توا ردمن هذه األ نة الثحثة املنقولرة، 

أصبحت احلا ة ملحة لبنوك األ نة، ، (2)عملية التلقيح الصناعي اخلار ي يف املعامل

                         
 .ت واحدتمن امرأ بويضةيسني التنشيط يمكن أن يصل العد  إىل  بع مرط( 1)

الردورت  - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  -االستفا ت من األ نة املجهضة والفائضة لباسحمة]انظر:  

 لرة  مرع  -إ رار التجارب عىل األ نة املجهضة واأل نة املستنبتة للبار (،3/1901) -السا سة 

 ([.3/1943) -الدورت السا سة  -الفقه اإلسحمي 

بد ا  باسحمة يف بحثه )االستفا ت من األ نرة املجهضرة والفائضرة يف زراعرة الدكتور ع لكر األسينل( 2)

ضمن بحوث الدورت السا سرة ملجمرع الفقره اإلسرحمي املنبثرق عرن  -األعضار وإ رار التجارب( 

أ نررة  1249أن أحررد مراكررز أطفررال األنابيررب كرران لديرره  (3/1901) -منظمررة املررومتر اإلسررحمي 

   امرأت أ ريت هلن عملية )طفل األنبوب(. 032دت من أو عت الثح ة ومج هائضة
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  .(1)أو لتجميد األ نة

، وهذه (2)م1811هر/1381ذكر بعي الباحثني أن نشأت بنوك األ نة كانت عام  [2]

ألنره ظراهر  را تقردم أن ظهرور بنروك األ نرة كران وذلك  ؛ صحيحةتكون   د الاملعلومة 

أول حماولرة نا حرة للتلقريح  وكانرتنتيجة للتطرور يف التلقريح الصرناعي  رارج اجلسرد، 

وعليه هح بد أن يكون ظهور بنوك األ نة  ،(3)م9181هر/9138اخلار ي عام  الصناعي

بعد هذا التاريخ ال  بله، كام أنه من املشهور أن األبحاث املتعلقة بتجميد األ نة بردأت يف 

                         
 - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  -إ رار التجارب عىل األ نة املجهضة واأل نة املستنبتة للبار ( انظر:1)

 لرة  مرع  -(، االستفا ت من األ نة املجهضرة والفائضرة لباسرحمة3/1943) -الدورت السا سة 

، 81)ص -أ ح يات التلقيح الصناعي للبرار ، (3/1901) -ا سة الدورت الس -الفقه اإلسحمي 

 -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 191ص -عقم الر ال لعبد اخلالق يونس (، 144-141

أحكام اجلنني لعمر ، 121ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  ، 123ص

 .  551ص -بيعي لسعد الشويرخ أحكام التلقيح ،ة الط، 251ص -،انم 

/عبد ا  حسن باسحمة يف بحثه )مصة األ نة يف البنروك( املقردم لنردوت )رتيرة إسرحمية لكر التكيب ( 2)

 -م 1891( إبريررل 21-19هررر املواهررق ) 1041( شررعبان 23-24) -لرربعي املامرسررات الطبيررة( 

أن وضررع  005-000ص -بالكويرت سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية  -الكويت 

، حتت إ اف هيئة مستشفى )أولردهام  سررتك هوسربتال( 1811األ نة اإلنسانية يف البنوك بردأ عام 

(، و رد World Medical Jurnal Feb 1986 حسب ما ذكر األستاذ أ وار ، يف مقاله املنشور يف  لرة)

، األحكرام 149ص -الصناعي ملحمرد زهررت تبعه عىل ذلك مجاعة من الباحثني. انظر مثًح: اإلنجاب 

   .121ص -الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  

 -بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي ، 394ص -املوسوعة الطبية الفقهية أل د كنعران  ( انظر:3)

 .  21ص
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 .(1)أوائل الثامنينات امليح ية وليس  بل ذلك

م عىل يرد العرامل 1893هر/1043جمدت يف نيويورك عام ظهر أول بنك لأل نة امل[ 3]

  .(2)املفي  .سعد حاهظ

مررن  امعررة )مونررارت( بأسرررتاليا يف عررام  (مرروهر)تراونسررن( و ) ررام العاملرران [ 0]

امرأت، هفشلت مجيع املحاوالت باستثنار  10 نينًا  مدًا إىل  15م بنقل 1893هر/1043

اولة نا حة يرتم هيهرا احلمرل بواسرطة  نرني حالة واحدت حصل هيها احلمل، وهي أول حم

 مد، لكن يف األسبوع الرابع والعيين من احلمل أصريبت املشريمة باإلنتران  را أ ى إىل 

  .(3)موت اجلنني و رو ه ميتاً 

 هرر/1040يف حمراوالهتام، ويف العرام الترا  )تراونسن( و )مروهر( استمر العاملان [ 5]

ملدت شهرين، وكانت   ل بواسطة  نني  مدنتج عن  أعلنا عن مولد أول مولو م 1890

  .(4) طفلة سميت )زوين(، و د متت وال هتا بعملية  يفية يف املركز الطبي يف )ملبورن(

                         
دراسرة إمكانيرة حفرظ يف أسررتاليا ب م1894هرر/1044عرام )تراونسن( و )موهر( منرذ   نح العنملن ( 1)

األ نة بالتربيد، كام بدأت يف أوائل الثامنينات امليح ية األبحاث املبدئيرة عرىل األ نرة املجمردت حترت 

 إ اف الكلية امللكية لعلوم الوراثة والوال ت الربيطانية.

 -بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي ، 158ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس  ]انظر: 

   [.28ص

 ص -بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي ، 213ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  ( انظر:2)

 (.  1/188) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ، (90، 28)

، 251ص -أحكرام اجلنرني لعمرر ،رانم  ،144-88ص -أ ح يات التلقيح الصرناعي للبرار  ( انظر:3)

 .  (1/189) -يد موهعة املوسوعة الفقهية لأل نة لسع

-االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم  ،158ص -أعطنرري طفررح بررأي ثمررن لسررمة عبرراس  ( انظررر:0)

    .251ص -، أحكام اجلنني لعمر ،انم 213ص
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يف الدولة نفسها  عن  ل بواسطة  نني  مد تم اإلعحن عن املولو  الثاين الناتج[ 1]

  .(1)ويف العام نفسه

 هرر/1045-م 1890هرر/1040 رحل العرامني برورن( )مل ام املركز الطبي يف [ 1]

(  نينرررًا يف برنرررامج  ررراص بموضررروع اإل صررراب اخلرررار ي 234بتجميرررد ) م1895

  .(2)للبويضات

انتيت بعد ذلك بنوك األ نرة، لكرن يبقرى أن نجرا  اسرتزراع األ نرة املجمردت [ 9]

  .(3)%12واستئناف نموها وتكوين مواليد ال يزيد عن 

 

*  *  *  * 

                         
 -، املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة 213ص-االستنساخ واإلنجراب لكرارم ،نريم ( انظر: 1)

(1/188.)   

 .  251ص -نني لعمر ،انم أحكام اجل ( انظر:2)

 -، املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة 213ص-االستنساخ واإلنجراب لكرارم ،نريم  ( انظر:3)

(1/188 )  . 
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 وهيه مطلبان:

 وهذا املطلب سنتناول هيه املسائل الثحث اآلتية: 

 

ومن  ،لقد  ار القرآن الكريم بحقائق عن  لق اإلنسان مل تكن البيية  د عرهتها بعد

وإنرام مرر بمراحرل خمتلفرة  تقرير أن  لق اإلنسان مل يكرن  هعرة واحردت،أهم هذه احلقائق 

ثرم كسرار  إىل تكّون العظرام، إىل املضغة، إىل العلقة، تدرج هيها اجلنني البيي من النطفة،

 .ثم اكتامل اخللق العظام باللحم،

 ور،م بداهة هذه احلقيقة العلمية عند علامر األ نة اليروم إال أهنرا ظلرت مندرسرة عررب

وانتهرار بعفرر النهضرة واكتشرراف  ، ررون متطاولرة مررن عهرد الفراعنررة واليونران القرردمار

هأرسطو  رال برأن اإلنسران يتكرون  ،امليكروسكوب، و د تعد ت التصورات والنظريات

ثرم  رار  ،و رد سريطرت هرذه النظريرة عرىل العقرل البيري زمانرًا طرويحً  من  م احليي،

بيرنام اعتقرد هريرق  ،لر رلاحليوان املنوي ل لقًا تامًا يف  االعتقا  بأن اإلنسان يكون خملو اً 

 .آ ر من العلامر أنه خُيلق يف صورت  زم يف بويضة املرأت

ولقد كان انعدام الوسائل العلمية التقنية عائقًا حال  ون تقدم العقرل البيري يف هرذا 

رب م حيررنام اعترر1115 هررر/1198 املوضرروع، واسررتمر اجلرردل العلمرري  ررائاًم حتررى سررنة

بأن كًح من احليوان املنوي للر ل وبويضة املرأت يسرامهان يف تكروين اجلنرني  (سباالنزاين)
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حيث يقوم احليوان املنوي بت صيب البويضة التي تبدأ بعدها باالنقسام لتتكون  البيي،

  .(1)اخلحيا األوىل للجنني

لقررن الثرامن وهكذا مل يت ّل العلم التجريبي عرن هكررت القرزم البيري حترى أوا رر ا

من يف حني أن القرآن الكريم  د أشار إىل ذلك  احة  بل أحد عي  رنًا  امليح ي، عي

 ﴿ :هقرال سربحانه وتعراىلذلك التراريخ،                        

  ﴾(2)،  تعاىل: و ال﴿         ﴾(3). 

يقول ا  ه ويفصل القرآن الكريم املراحل التي يمر هبا نمو اإلنسان يف مرحلة اجلنني،

                 ﴿تعاىل: 

                 ﴾(4) ،

 ﴿ ويقول:                           

                                      

       ﴾(5).  

                         
، 23-13ص)  -انظر: علم األ نة يف ضور القرآن والسنة هليئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسرنة ( 1) 

 - لرق اإلنسران برني الطرب والقررآن للبرار ، 241ص-(، االستنساخ واإلنجاب لكرارم ،نريم 01

 .32-31ص -، أحكام اإل هاض إلبراهيم حممد رحيم 199-192ص

 [.1، اآلية ]سورت الزمر( 2) 

 [.10-13، اآليتان ]سورت نو ( 3) 

 [.5، اآلية ]سورت احلج( 0) 

 [.10-12] اآليات، نوسورت املؤمن( 5) 
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  قة العلمية يف السنة املطهرت أيضًا، هعن عبدا  برن مسرعو و د  ارت هذه احلقي

إ  أحتكم جيج ع  دمه ة ظ   أبه ) وهو الصا ق املصدوق:   ال: حّدثنا رسول ا 

أ ظعني  ببًنل ثم  كب  صدمب بثل للكل ثم  كب  بضغب بثدل للدكل ثدم  رسدل إليده املددك 

  .(1)(وشمت أو سعيتل وص ده وأجدهل لمييوخ ميه الروحل و ؤبر ظأ ظع كدام : ظكيب    ه

، نطفرة ن يومًا يف ثحثرة أطروار:يههذا احلديث يدل عىل أن اجلنني يتقلب يف مائة وعي

ثم بعد مائرة وعيرين يومرًا يرنفخ  يف كل أربعني يومًا يكون يف طور،، مضغة، ثم علقةثم 

برن ايث وحرد»:  رال ابرن حجرر  ،كلرامت األربرعالويكتب هرذه  الرو ،هيه امللك 

يف ثحثرة  ن اجلنرني يتقلرب يف مائرة وعيرين يومراً أبجميرع طر ره يردل عرىل  مسعو  

 .(2)«ثم بعد تكملتها ينفخ هيه الرو  كل طور منها يف أربعني، طوار،أ

 :اإلجيازبيشر من  السابقةوهيام ييل نستعرض مراحل  لق اجلنني 

 أواًل: مرحلة النطفة:

النطفرة يف  تذكر د و، (3)ار، واملار الصايف  ل أو كثر النطفة يف اللغة هي القليل من امل

 :عرىل ثحثرة معران، وهي تطلق يف الكتاب والسرنة (4) عي موضعاً  يالقرآن الكريم يف اثن

                         
 -( ؛ ويف كتاب األنبيار 3431ر م ) -ذكر املحئكة باب:  -رواه الب اري يف كتاب بدر اخللق ( 1) 

  ﴿ باب:  ول ا  تعاىل:               ﴾ - ( ؛ ويف 3150ر م )

﴿باب:  -( ؛ ويف كتاب التوحيد 1221ر م ) -كتاب القدر                 ﴾ 

باب: كيفية  -( ؛ ورواه مسلم يف كتاب القدر 1411ر م ) - (ولقد سبقت كلمتنا لعبا نا املرسلني)

 .(2103ر م ) -اخللق اآل مي يف بطن أمه وكتابة رز ه وأ له وعمله وشقاوته وسعا ته 

 .(11/093هتح الباري )( 2) 

 ما ت )ن ط ف(. -هصل النون -باب الفار -وس املحيطما ت )ن ط ف(، القام -انظر: لسان العرب ( 3) 

 .28ص -انظر: أحكام اإل هاض إلبراهيم حممد رحيم ( 0) 

، 11، يس: 11، هاطر: 10-13، املؤمنون: 5، احلج: 31، الكهن: 0هي: ]النحل:  و ذه املباضع 

 [.18، عبس: 2، اإلنسان: 31، القيامة: 01، النجم: 11،اهر: 
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وهي النطفة امل تلطرة مرن احليروان  -والنطفة االمشاج  ،(1)والنطفة املؤنثة النطفة املذكرت،

 .(2)- صاب املنوي والبويضة عندما يتم اإل

،  رال تكوين اجلنني وتطرورهمراحل واملعنى الثالث هو الذي يمثل املرحلة األوىل من 

 رال  ،(4)األمشاج هري األ رحط، و       ﴾(3)﴿تعاىل: 

 ﴿يف  ولره تعراىل:   رال ابرن عبراس » :ابن كثة     ﴾: مرار  يعنري

 وحرال إىل حرال، ثم ينتقل بعد من طور إىل طرور، الر ل ومار املرأت إذا ا تمعا وا تلطا،

 .(5)«ولون إىل لون

مل يامز ره  مرا يتولد منه الولرد ومني الر ل وحده ال»: ويف هذا يقول ابن القيم 

األعضرار واأل رزار والصرورت تكونرت مرن  مروع »، ويقول: (6) «ما ت أ رى من األنثى

 .(7)«وأهنام امتز ا وا تلطا وصارا مار واحدا ارين،امل

                         
( وهيرره ضررعن، وصررحيح اجلررامع 0039ر ررم ) -( 1/031سررند اإلمررام أ ررد ): مانظددر بددثالج ( 1) 

 (.1111ر م ) -( 2/1101)

 (.299-1/294) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة  انظر:( 2) 

 .[2، اآلية ]سورت اإلنسان( 3) 

زا  املسة (، 0/021(، معررررامل التنزيل للبغوي )18/141اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) انظر:( 0) 

رو  املعراين يف تفسرة القررآن العظريم (، 5/090(، هتح القدير للشوكاين )9/029)بن اجلوزي ال

 (.28/151) -بةوت  - ار إحيار الرتاث  -شهاب الدين حممو  األلويس  -والسبع املثاين 

 (.0/050( تفسة القرآن العظيم )5) 

 .211ص -لبنان  -بةوت  - ار الفكر  -وزية ابن  يم اجل -التبيان يف أ سام القرآن ( 1) 

 . 222ص -( املصدر السابق 1) 
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 ثانيًا: مرحلة العلقة:

ر  ذكرر العلقرة يف  رد وو ،و الطرور الثراين مرن أطروار املراحرل اجلنينيرةرررطور العلقة ه

         ﴿ : ررال تعرراىل، (1)القرررآن الكررريم يف يسررة مواضررع

  ﴾
   ﴿: (العلق)يف سورت سميت بسورت سبحانه و ال ، (2)

﴾(3). 

والذي ا تاره  ،(4)أو اجلامد أو الغليظ، والشديد احلمرت،أ الدم عامة، لغة هو: والعلق

 .  (5)املفرسون منها أهنا  طعة الدم اجلامد أو الغليظ

 ة:ثالثًا: مرحلة املضغ

واآل رر يف  (6)ور  ذكر املضغة يف القرآن الكريم يف موضرعني أحردمها يف سرورت احلرج

  .-(8)و د تقدم ذكرمها  - (7)سورت املؤمنون

                         
 .(340-1/298) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة  انظر:( 1) 

 [.2: العلق، 39: القيامة، 11، ،اهر: 10، املؤمنون: 0هي: ]احلج:  و ذه املباضع 

 [.39-31] ، اآليتانسورت القيامة( 2) 

 [.2، اآلية ]لقسورت الع( 3) 

مرا ت )ع ل  -هصرل العرني -براب القراف  -ما ت )ع ل ق(، القاموس املحريط  -لسان العرب  انظر:( 0) 

 ما ت )ع ل ق(. -ما ت )ع ل ق(، مقاييس اللغة  -كتاب العني -ق(، املصبا  املنة 

(، 5/041) ياجلروز ، زا  املسرة البرن(24/118)(12/1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبري ) انظر:( 5) 

 .( 0/211()2/388أضوار البيان )، (5/019)(3/031هتح القدير للشوكاين )

 [.5] ، اآليةسورت احلج( 1) 

 [.10-12] اآليات، نوسورت املؤمن( 1) 

 .501( ص9) 
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القطعرة مرن  أو ،(1) يشر الكتره األسرنان املضغة يف اللغرة ترأيت بمعران متعرد ت منهرا:و

تراره املفرسرون ملعنرى ، وهذا املعنرى األ رة هرو الرذي ا (2)اللحم بقدر ما يمضد املاضد

 .(3)املضغة الوار ت يف القرآن

 .(4)وطور  لق العظام وكسوهتا حلام تابع للمضغة

 :  مرحلة تكوين الطفل السوي أو مرحلة اخللق اآلخررابعًا: 

﴿ه تعاىل: ررن القرآن الكريم عمليات التكوين النهائي لإلنسان يف  ولرريص   

             ﴾(5)، 

 وبف، هتحرك وصار  لقًا آ ر ذا سمع، أي ثم نف نا هيه الرو ،»:  ال ابن كثة 

من ، ونفخ الرو  يكون بعد مرور مائة وعيين يومًا (6)«واضطراب وحركة، وإ راك،

 .(7)، وهذا باتفاق العلامرالتلقيح كام يف حديث ابن مسعو  

                         
 .ما ت )م ض غ( -ما ت )م ض غ(، مقاييس اللغة  -انظر: تاج العروس( 1) 

 ما ت )م ض غ(. -هصل امليم –باب الغني  -القاموس املحيط  انظر:( 2) 

(، هرتح القردير 5/041(، زا  املسة البن اجلروزي )12/1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) انظر:( 3) 

 .( 0/211أضوار البيان )(، 3/031للشوكاين )

 .033ص-انظر: هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ي ( 0) 

 [.10، اآلية ]املؤمنون سورت( 5) 

 (.3/201 القرآن العظيم )( تفسة1) 

مل خييد  العدامء أ  نوخ الروح ميده  كدب  ظعدت » (:12/9يف اجلامع ألحكام القرآن )   نل المرجت ت( 1) 

يف هرتح  و ال احلاهظ ابرن حجرر  ،«بنئب وصيف    ببنًل وللك متنح أ ظعب أشهرل ود بله ة اخلنبس

 .  «وح ال  كب  إال ظعت أ ظعب أشهروااوآ العدامء صىل أ  نوخ الر»( : 11/091الباري )

(، حتفرة املحتراج 0/049(، حاشرية الدسرو ي )1/231(، البحر الرائرق )1/00وانظر: املبسوط ) 

(،  موع هتاوى شريخ اإلسرحم ابرن تيميرة 9/321(، املغني )0/055(، حاشية اجلمل )3/112)

(11/213). 



           

 

 

 

551 
 

هيره هقرط حركرة  وكرل مرا ، بل هذه املرحلة يكون اجلنني ليس لره حرس أو حركرة إرا يرةو

، يقرول (1)أما يف هذه املرحلة هإن  روى احلرس واإل راك واإلرا ت تتكرون هيره ،،تذارالنمو واال

؟ خ الرو  هيه هرل كران هيره حركرة وإحسراس أم ال هإن  يل اجلنني  بل نف»: ابن القيم 

هلرام  ومل تكرن حركرة نمروه وا،تذائره براإلرا ت، حركرة النمرو واال،ترذار كالنبرات،  يل كان هيه

   .(2)«نف ت هيه الرو  انضمت حركة حسيته وإرا ته إىل حركة نموه وا،تذائه

، ولكرن (3)وهناك تفصيحت أ رى حول أطوار  لق اجلنني ليس هذا موضع بسرطها

أحب أن أشرة هنرا إىل أن كثرةين  رن بحثروا يف إعجراز القررآن الكرريم رأوا أن األطروار 

السابقة كلها تكون يف األربعرني أو اإلثنرني واألربعرني يومرًا األوىل، وا تراروا مرن املعراين 

تراره ، ومل يلتفتروا ملرا ا (4)اللغوية لكلمة النطفة و العلقة و املضغة مرا رأوه مناسربًا لررأهيم

                         
 (.301-300، 321-348 /1) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة  انظر:( 1) 

 .221ص - التبيان يف أ سام القرآن( 2) 

(، إعجراز 043-1/293) -املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة : انظر هرذه التفصريحت يف( 3) 

، وكتراب علرم األ نرة يف ضرور القررآن 121-141ص -القرآن يف ما ختفيه األرحام لكرريم األ،رر 

 .القرآن والسنةوالسنة هليئة اإلعجاز العلمي يف 

 ،110-103انظرر: علررم األ نررة يف ضررور القرررآن والسرنة للزنررداين وكيررث مررور ومصررطفى أ ررد ص( 0) 

 - 1ط -الطرررائن  -مكتبرررة  ار البيررران احلديثرررة  -عبرررد الرشررريد  اسرررم  -ا تيرررار  رررنس اجلنرررني 

، االستنسرراخ واإلنجرراب 20-18ص -، أحكررام اجلنررني لعمررر ،ررانم 142ص -م 2441هررر/1022

األحكررام  (،1/358) -، املوسرروعة الفقهيررة لأل نررة لسررعيد موهعررة 221-241ص-،نرريم لكررارم 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنير  - .عائشة أ د سامل حسن  -املتصلة باحلمل يف الفقه اإلسحمي 

مردى ميروعية اسرت دام ،  52-31ص - م2449هرر/1028 - 1ط -لبنران  -بةوت  -والتوزيع 

 - ار اجلامعرة اجلديردت  - .أيمرن مصرطفى اجلمرل  -إ رار جتارب البحث العلمي  األ نة البيية يف

 . حممرد  - ضرايا هقهيرة معرا ت  ،31-22ص -م 2449هرر/ 1028- 1ط -مف  -اإلسكندرية 

 .129ص -م 1888هر /  1018 - 1ط - مشق  -مكتبة الفارايب  -سعيد رمضان البوطي 
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 العلامر املتقدمون من معان لغويرة هلرذه الكلرامت تتناسرب مرع حرديث ابرن مسرعو  

، وتربعهم عرىل ذلرك كثرة مرن البراحثني، حترى عرد (1)الذي  عل كل طرور أربعرني يومراً 

، (2)بعضررهم أن العلررامر املتقرردمني  ررد و عرروا يف  طررأ يف  علهررم كررل طررور أربعررني يومرراً 

ر كلها يف األربعني األوىل هرو  روَل ابرن القريم وابرن وبعضهم  عل القول بتدا ل األطوا

، وهرؤالر مرنهم مرن أ رذ بحرديث (4) -ر هرم ا  تعراىل مجيعرًا  -وابرن حجرر  (3)ر ب

 ل) إلا بر ظنلي وب ثيين  وأ ظعب  ليدبيقول:  سمعت النبي  ال  بن أسيد  حذيفة

ثدم  ل هدن وصظنبهدنو ددآ سد عهن وظاد ن وجددت ن وحل مصب  نل لظعث اهلل إليهن بدكنً 

 ؟ أجده لثم  مبل:  ن  ب .و كيب املدك لألكر أح أنث ؟ ميميض  ظك بن شنء ل نل:  ن  ب

و كيب  لميميض  ظك بن شنء ؟    ه لثم  مبل:  ن  ب .ك بن شنء و كيب املدكظميمبل  

                         
 .501( تقدم ص1) 

(، إعجراز القررآن يف مرا ختفيره األرحرام 1/314) -الفقهية لأل نرة لسرعيد موهعرة املوسوعة  انظر:( 2) 

، األحكام املتصلة باحلمرل  241ص-، االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 023ص -لكريم األ،ر 

 .14ص -لعائشة أ د 

الفقيره،  هو: عبد الر ن بن أ د بن ر ب البغدا ي ثم الدمشقي احلنبيل، زين الردين، أبرو الفررج.( 3) 

هرر(.  185هر(، وتويف سرنة ) 141األصو ، احلاهظ، أحد األئمة الزها ، والعلامر العبا . ولد سنة )

من مؤلفاته: هتح الباري    صحيح الب اري، و   الرتمذي، و امع العلوم واحلكم، وتقريرر 

 نابلة.القواعد وحترير الفوائد، وكشن الكربة يف وصن حال أهل الغربة، وذيل طبقات احل

(، الردرر الكامنرة يف أعيران 2/91]انظر ترمجته يف: املقصد األرشد يف ذكرر أصرحاب اإلمرام أ رد ) 

 .([1/329(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )3/149املائة الثامنة )

ة للنير  ار الكلم -أ د حاهظ القاسمي احلسني  -انظر: عحمات احليات واملامت بني الفقه والطب ( 0) 

 .91-92ص  -م 2441هر/1021 - 1ط -مف  -املنصورت  -والتوزيع 
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م ، ومع أ رذه(1)ر وال  يمص(ب  مال  ز ت صىل بن أج  لثم خيرج املدك ظنلص يوب ة  ته .املدك

باسرتثنار مرا  ل عليره مرن أن نفرخ  تركوا حديث ابرن مسرعو   بحديث حذيفة 

بتفسرة حمردث  الرو  يكون بعد أربعة أشهر، ومنهم من هرسر حرديث ابرن مسرعو  

مقتضاه تدا ل األطوار كلها يف األربعني األوىل، ثم من هرؤالر مرن تنرا ي هجعرل نفرخ 

يومرًا، ومرنهم مرن ذهرب إىل  124بعرد  الرو  عىل ما هو ظاهر حديث ابن مسرعو  

أبعد من هذا هجعل نفخ الرو  بعد األربعني أو اإلثنني واألربعرني يومرًا األوىل، ه رالفوا 

بذلك احلس، و الفوا ما أمجع عليه علامر اإلسرحم مرن أن نفرخ الررو  ال يكرون إال بعرد 

وىل إىل ابرن ، بل بعضهم جتاوز هنسب القول برنفخ الررو  بعرد األربعرني األ(2)يومًا  124

 . (3) -ر هام ا  تعاىل  -القيم وابن ر ب 

 وأحب أن أعلق عىل األ وال السابقة بام ييل: 

يومرًا، وال  اللرة عرىل هرذا  124إذا تقرر أن نفخ الرو   مع عىل و ته وأنه بعد  أوالً:

، و ب األ ذ بظاهره، وأن كرل طرور مدتره أربعرني اإلمجاع إال حديث ابن مسعو  

، ومن ثم البد أن نأ ذ بالتفسة اللغروي الرذي ا تراره املفرسرون واملحردثون ملعراين يوماً 

، ويبقى (4)هذه األطوار، وتبقى املسميات اليعية مفهومة وهق ما ههمه العلامر املتقدمون

اإلمجاع ساملًا من أن يتسلط عليه أحد برأيه، كين ال واألمة ال جتتمع عىل ضحل، ويكفي يف 

                         
براب كيفيرة اخللرق اآل مري يف بطرن أمره وكتابرة رز ره وأ لره وعملره  -رواه مسلم يف كتاب القردر ( 1) 

 (.2105ر م ) -وشقاوته وسعا ته

و د نا ش  -( 043-1/358) -انظر ما تقدم تفصيح عند املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ( 2) 

 ،29ص -احلاميرررة القانونيرررة للجنرررني ملفترررا  ا رررزيط  ،- (310-1/311)يف القرررائلني بالتررردا ل 

 .59ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

 .81ص -ي ة األعضار ملحمد يرسي  انظر:( 3) 

 .004ص-هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ي  انظر:( 0) 
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لقرآن والسنة ما تقدم بيانه من أن ختلق اجلنني يتم يف أطوار متباينة، وهذا القردر بيان إعجاز ا

مل يتم التوصل إليه إال حديثًا، أما ما ذكره بعضهم من أن األطوار الثحثة تكرون يف األربعرني 

ق البي الذي  ل عليه الوحي الصا ق عن  حّ » :األوىل هغلط حمي،  ال ابن القيم 

ثرم علقرة  هيكرون أوال نطفرة أربعرني يومرا،أربعني يومًا إىل طور آ ر،  يف كل أن اخللق ينتقل

ههرذا كأنرك تشراهده  ثم ينفخ هيه الرو  بعد مائة وعيين يومرا، ثم مضغة كذلك، كذلك،

و،اية ما معه  ياس هاسد وتيريح ال حيريط علرام  وما  الفه هليس مع امل رب به عيان، ،عياناً 

هيعتقرد  وكل ما  ار به مشرى  لفره هيره، قليد لواحد ،ة معصوم،أو ت بمبدأ ما شاهده منه،

ثرم  لرده مرن  وأصله كله واحد أ طرأ هيره، د أن هذا أمر متفق عليه بني الطبائعيني،هيه املعتقِ 

 ونحرن ال ننكرر ذلرك، ،وأصح ما بأيدهيم التييح واالستقرار الترام الرذي ال خيررم.. بعده.

هجعلروه مضرغة يف »إىل أن  رال:  »حق األ نرة أبرداً ولكن ليس هيه ما خيالن الوحي عرن  ر

 .(1)«وإنام يصة حلميا بعد الثامنني وهذا كذب ظاهر  طعا، األربعني األوىل،

ومن تربعهم مرن حصرول الت لرق يف األربعرني األوىل ال  (2)ما ذكره علامر األ نة :ثننينً 

صروير يكرون بعرد ؛ إذ هيره أن الت -كرام ظنروا -  خيدمهم هيه حديث حذيفة بن أسريد

األربعني، وهم يقررون أن كل يشر انتهى بعد األربعني، وأيضًا هيه أن امللرك يرد ل عرىل 

الرذي  ، بل الذي خيدمهم يف احلقيقة هو حديث ابن مسرعو  (3)النطفة ال عىل املضغة

                         
حتقيرق:  -م 1811هرر/1381 - 1ط - مشرق  -مكتبرة  ار البيران  -بأحكرام املولرو   حتفة املو و ( 1) 

 .213-211ص -القا ر األرناتوط عبد

هبعضرهم  عرل املضرغة امل لقرة مرن  أن األطبار أنفسهم خيتلفرون يف مقردار كرل مرحلرة،ب بع العدم( 2) 

 .الشهر الثالث إىل السا س

 .12-11ص -تطور اجلنني ملحيي الدين العلبي انظر:  

 .(1/391) -انظر: املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ( 3) 
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بعرد أن  هيه أن مجع اخللق يكون يف األربعني األوىل، و د أشار إىل ذلك ابن القيم 

حً   يقا لتطور اجلنني يف األربعني األوىل عرىل نحرو  را يرذكره األطبرار حيرث ذكر تفصي

يف   وهرذا مطرابق لقرول النبري ،ههيصرة املجمروع أربعرني يومرا جتمرع  لقر» ال: 

 ،(1)( إ  أحددتكم جي ددع  دمدده ة ظ دد  أبدده أ ظعددني  ببددنً ) احلررديث املتفررق عررىل صررحته:

وهذا يقتيض أن ا   د مجع هيهرا  لقهرا  مجال عن التفصيل،هبذا اإل  واكتفى النبي

ثرم يكرون مضرغة أربعرني يومرا  وذلك اخللق يف ظهور  فري عرىل التردريج، مجعا  فيا،

  فرار بره كلره، وذلك الت ليق يتزايد شيئا هشيئا إىل أن يظهر للحرس ظهرورا ال أ رى،

ة وعيرين يومرا هإهنا إنام تتعلق به يف األربعني الرابعة بعرد مائر والرو  مل تتعلق به بعد،

إذ لريس يف الطبيعرة مرا ؛ وذلك  ا ال سبيل إىل معرهته إال بالوحي  كام أ رب به الصا ق،

 .(2)«يقتضيه

من أن أول و رت يسرتبني هيره  لرق اإلنسران هرو واحرد  (3)أما ما يذكره بعي الفقهار

، وهو ههم  اطم، يقول شيخ وثامنون يومًا ههو يشر ههموه من حديث ابن مسعو  

وأن الذكر خيلق   د ذكر النسار: أن اجلنني خيلق بعد األربعني،»: سحم ابن تيمية اإل

وهذا يقدم عىل  ول من  ال من الفقهار: إن اجلنني ال خيلق يف أ ل مرن واحرد   بل األنثى،

وال يكون مضغة  هإن هذا إنام بنوه عىل أن الت ليق إنام يكون إذا صار مضغة، وثامنني يوما،

ونفرس  ،و رد أ ررب بره مرن أ ررب مرن النسرار والت ليق  كن  بل ذلرك، ;امنني إال بعد الث

                         
 .501( تقدم خترجيه ص1) 

 .(11/095هتح الباري ) انظر:. و212ص -التبيان يف أ سام القرآن ( 2) 

( 1/122(،    منتهررى اإلرا ات )5/010()5/301()1/218مررثًح: كشرراف القنرراع )انظررر ( 3) 

 (.5/511()5/093()1/214نهى )(، مطالب أو  ال3/183)
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وما ذكره األطبار يدل عرىل أن العلقرة »: و ال ابن ر ب  (1) «العلقة يمكن ختليقها

  .(2)«وكذلك القوابل من النسوت يشهدن بذلك تت لق وتت طط،

 : مجاع ما تدل عليه أحا يث ختلق اجلنني ما ييل:ثنلثنً 

إ  اهلل صدز وجدل ): ن امللك له محزمة للجنني منذ كونه نطفة، كام يف  ولره إ[ 1]

وكل ظنلرحم بدكنل  مبل:  ن  ب ن وبل  ن  ب صدمدبل  دن  ب بضدغب. مدنلا أ اد أ   ميضد 

 ،(3)(ميكيدب ة ظ د  أبده ؟مام الر   واألجل  ؟شمت أح سعيت  ؟ دمه  نل: ألكر أح أنث  

 دذه  ل دن  ب) :وإنه يقرول ،زمة ومراعات بحال النطفةللملك مح»:  قيم ال ال ابن 

 - هكل و ت يقول هيه مرا صرارت إليره برأمر ا  ،يف أو اهتا ( ذه بضغبل  ذه صدمبل ن وب

  .(4)«- وبكحم امللك ،وهو أعلم هبا

كرام  ل عرىل ذلرك -يرسل ا  عز و ل امللك إرساالً  اصًا بعد األربعرني األوىل [ 2]

، أما تأ ة ذكرر إرسرال امللرك يف حرديث ابرن مسرعو  - (5)يد حديث حذيفة بن أس

ههو من باب ذكر اليشر مع ما يناسبه، هفي الكرحم تقرديم وترأ ة، هإرسرال امللرك  

يكون بعد األربعني األوىل، وإنام ناسب تأ ة ذكره حتى تتصل األطوار الثحثة من حيث 

                         
 (.0/202(  موع الفتاوى )1) 

 .18ص  -  امع العلوم واحلكم( 2) 

براب  -( ؛ ويف كتراب األنبيرار 312ر م ) -باب خملقة و،ة خملقة-رواه الب اري يف كتاب احليي ( 3) 

يفيرة براب ك-( ؛ ومسلم يف كتاب القدر 1222ر م ) -(، ويف كتاب القدر 3155ر م ) - لق آ م 

؛ مرن ( 2101ر رم ) -اخللق اآل مري يف بطرن أمره وكتابرة رز ره وأ لره وعملره وشرقاوته وسرعا ته

 .حديث أنس بن مالك 

حتقيرق:  -م 1880هرر/1010 - 2ط -الردمام  - ار ابن القيم  -طريق اهلجرتني وباب السعا تني ( 0) 

 .132ص  -بن حممو  أبو عمر  عمر

 .(9/001) انظر:    النووي لصحيح مسلم( 5) 
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، (1)و  وهو مترأ ر عرن املراحرل الثحثرة، وألنه  رن به نفخ الر-وهذا له نظائره  -الذكر 

                         
 يف حديث ابرن مسرعو   )ثم   عث اهلل بدكًن( :وذكر أن مجلة إىل هذا،  أشن  اظ  الصالح( 1) 

وسربيل اخلرروج عرن إشركال ذلرك أن »، حيرث  رال: )جي ع  دمه ة ظ   أبه أ ظعني(معطوهة عىل 

 د  أبده أ ظعدني جي دع ة ظ:) معطوها عىل  وله(  ثم   عث اهلل إليه املدك ميؤل  ميكيب)  :جيعل  وله

ثدم  كدب  ) :ويكون  وله(، ثم  كب  بضغب بثده) :ال بالذي يليه  بله وهو  وله ومتعلقا هبذا،(  ببن

واالعررتاض بأمثرال  عرتاضا و ع بني املعطروف واملعطروف عليره،( اصدمب بثده ثم  كب  بضغب بثده

﴿ :بحانه وتعراىلومن ذلك  ولره سر ذلك يف كحم ا  تبارك وتعاىل وكحم العرب ،ة  ليل،    

                              ﴾ 

) هقولرره:، [19-11 /]الررروم   ) لرريس متعلقررا بالررذي يليرره  بلرره وهررو  ولرره: ﴿       

    ﴾ ،بل متعلقا بام سربق مرن  ولره  ومعطوها عليه﴿    ﴾، :و ولره ﴿  

         ﴾ .اعرتاض بينهام 

ألنره يف نيرة ؛  (ثدم  كدب  بضدغب بثدده) متصرل بقولره: (ثم  ديوخ ميده الدروح) إذا عرهت هذا هقوله: 

و رد  ال أحرد نعلمره تقردم بحلره، هإنه مشركل عرويص  ردا، اههم ذلك واعرهه،التأ ة ملا ذكرناه ه

  «.وا  سبحانه املحمو  حقا يضاحا يني  له صدر الفاهم اآلهل،إأوضحته 

مكتبرة العلروم  -عثامن بن عبرد الرر ن الشرهرزوري )ابرن الصرح (  -هتاوى ابن الصح  انظر: ] 

-1/111) -حتقيررق: موهررق عبررد ا  عبررد القررا ر  - هررر1041 - 1ط -املدينررة النبويررة -واحلكررم 

 [.(9/001) إىل ذلك يف    مسلم أشار النووي د و(، 111

ومرن املترأ رين مرن ر رح أن الكتابرة » :11ص -واحلكم   امع العلوميف   و نل اظ   جب 

يف  و رال إنرام أ رر ذكرهرا، تكون يف أول األربعني الثانية كام  ل عليه حديث حذيفة برن أسريد 

 الثحثرة وأن ذكره بلفظ ثم لرئح ينقطرع ذكرر األطروار إىل ما بعد ذكر املضغة،  حديث ابن مسعو 

هإن ذكر هذه الثحثة عىل نسق واحرد ، -ومضغة  وعلقة، وهو كونه نطفة، -التي ينقلب هيها اجلنني 

 تيرب،ولذلك أ ر املعطوف عليها وإن كان املعطروف متقردما عرىل بعضرها يف الرت ،أعجب وأحسن

﴿: واستشررهد لررذلك بقولرره                                 

         ﴾ / ومعلوم أن تسرويته ونفرخ  ،واملرا  باإلنسان آ م  ،[8-1]السجدت

لكرن ملرا كران املقصرو  ذكرره  ردرت ا  عرز  من سحلة من مرار مهرني، الرو  هيه كان  بل  عل نسله

 -و ل يف مبدأ  لق آ م و لق نسله عطفت أحدمها عىل اآل ر وأ ر ذكر تسوية آ م ونفخ الررو  

  «.وا  أعلم -وإن كان ذلك متوسطا بني  لق آ م من طني وبني  لق نسله 
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مرع كونره  - وحذيفرة برن أسريد  ومعنى إرسال امللرك يف حرديث ابرن مسرعو  

إرساله إرساالً  اصًا بأمره هبذه  - محزمًا للجنني منذ كونه نطفة كام يف حديث أنس 

مر ، وهنا تبردأ مهمتره يف التصروير و،رةه، والتري تسرت(1)األشيار املذكورت يف احلديث

وحرديث حذيفرة برن » :حتى نفخ الرو  وكتابة األمور القدرية،  ال ابن القريم 

ومل يو ت  و،ةه من األحا يث املذكورت إنام هيه و وع ذلك بعد األربعني،  أسيد

واملطلرق يف  ، و د  يدها وو تها يف حرديث ابرن مسرعو ، هيها البعدية بل أطلقها

 رب برام تكرون النطفرة بعرد الطرور األول مرن هرأ مثل هذا حيمل عىل املقيرد برح ريرب،

وكله بعد  وذلك يقع يف أو ات متعد ت، تفاصيل شأهنا وختليقها وما يقدر هلا وعليها،

 كام أن كوهنا علقة يتقدم عىل كوهنا مضغة، وبعضه متقدم عىل بعي، األربعني األوىل،

مرع ذلرك  والتصروير متقردم عرىل نفرخ الررو ، وكوهنها مضغة متقدم عىل تصرويرها،

وتركب  ويصور  لقها، ومضغة، هيصح أن يقال إن النطفة بعد األربعني تكون علقة،

ويكترب شرقاوهتا  وينفخ هيهرا الررو ، ويشق هلا السمع والبف، هيها العظام واجللد،

 اوهذ وهذا ال يقتيض و وع ذلك كله عقيب األربعني األوىل من ،ة هصل، وسعا هتا،

 .(2)«و ه حسن  داً 

ما تقدم تكون كتابة امللك للكلامت األربرع بعرد طرور املضرغة كرام هرو ظراهر  عىل [3]

كام  - عقب األربعني مبا ت، عىل أنه حيتمل أن تكون الكتابة (3)حديث ابن مسعو  

                         
 سدنل نواملراد ظ و ريه:] عيت صينض[ المنيض   نل» (:9/009يف    مسلم )   نل اليبوي( 1) 

 .([9/009]النووي عىل مسلم ) «معنلوظنلياف ميهن هبذه األ أبره هبنل شينء:املدك ة  ذه األ

 .135ص -طريق اهلجرتني ( 2) 

 .(203-0/239انظر: انظر  موع الفتاوى )( 3) 
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أن يكرون املررا  ، وإذا  يرل هبرذا هراألظهر  - (1) هو ظاهر حرديث حذيفرة برن أسريد

ظاهر للعيان يبدأ ظهوره تدرجييًا،  ال  تصوير  في ،ة بالتصوير يف حديث حذيفة 

األربعرني األوىل وحقيقرة التصروير  -أي األربعني  -أو يكون املرا  به »: ابن القيم 

هرإن النطفرة إذا  راوزت  هيتعني  له عىل تصروير  فري ال يدركره إحسراس البير، هيها،

مبردأ  أاملبرد هيكرون مرع هرذا الت ليرق، أوحينئرذ يكرون أول مبرد األربعني انتقلرت علقرة،

ثرم إذا مضرت األربعرون الثالثرة صرورت التصروير  التصوير اخلفي الذي ال ينالره احلرس،

، عىل أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون إرسال امللك ومرا يتبرع ذلرك (2)«املحسوس املشاهد

                         
 ،- 551كرام تقردم  ريبرًا ص-وترأ ةًا  ؛ إذ إن هيه تقديامً  هذا عىل حديث ابن مسعو   وال  شكل( 1) 

يف      النرووي،  رال - 551الذي تقدم ص -كام إنه ال يشكل عىل حديث أنس 

الذي  دت  وهدم بيده أ  الكينظدب إندام  وال  شكل صىل  ذا حت ث أنس » (:9/001)مسلم 

 جتدبا ه كدهدنلاكب  ظعت جتب  املضغب ؛ إل إ   ن ب بن ة حت ث أنس أ  املدك  دال ح اجليدني ة أ

وأنه  الل  ذه األجتبا  إلا أ اد اهلل أ   ميض  دمنً أهلم املدك السؤال ص  للكل م دت ث أندس 

و بلده ة حدت ث  نل المدنيض: »(: 9/009) و ال يف، « يسم ظنإلمجنل ال ظنليوصيل واهلل أصدم

خيدنل  بدن  ال ؟(ح سدعيتأشدمت ؟  ن ب ألكر أح أنثد   لا أ اد اهلل أ   ميض  دمن  نل:إو) أنس:

  در،لأوإ  دن  صد  حنلدب  ظل اظيدتاء لدكدالحل وال  دزح بيه أ   مبل للك ظعت املضغبل  تبينهل

لا أ اد إظهن   دآ الي وب صدمدب كدن  كدذا إثم أ رب أ  اهلل اعنىل  الي وبل وال ظ نل املدك بعأمأ رب 

 .«وكذا

، (203-0/239تراوى ) موع الفيف:  وانظر تفاصيل مهمة متعلقة بحديث حذيفة بن أسيد  

ة الفقهيررة رررراملوسوع(، 11/011هررتح البرراري ) ،219-211ص -رآن رررررررالتبيرران يف أ سررام الق

 -د رحرريم رررراض إلبررراهيم حممرررررأحكررام اإل ه (،043-1/315) -ة لسررعيد موهعررة رررررلأل ن

 .  55-04ص

 .135ص -( طريق اهلجرتني 2) 
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  ، وا  أعلم.(1)من كتابة يقع مرتني

 هو اإلمام ابن القيم وأحب أن أنبه عىل أن أهضل من حتدث عن هذا املوضوع تفصيحً 

العامل باليع والعامل بالطب، و د  ىل هذا املوضوع  رحر بينرًا يف عرد  مرن كتبره،  

برأن أطروار اجلنرني كلهرا يف  -كرام ظرن الربعي  -يف مجيع ما كتبه مل يقرل أبردًا  وهو 

 لرت األربعني األوىل، أو أن نفخ الرو  يكون بعرد األربعرني األوىل، برل كران ملتزمرًا برام 

عليه نصوص اليع، مبينًا أال تعارض بينها من  هة، وأهنرا ال تعرارض احلرق الرذي عنرد 

  .(2)األطبار من  هة أ رى

                         
ميمدنل: أحدت األبدر   »( : 202-0/201لفتراوى )يف  مروع ا اإلسحم ابن تيمية   نل شيخ( 1) 

وال حمدذو  ة  ;إبن أ  اكب   دذه األبدب  صميدب األ ظعدني ثدم اكدب  صمدب املنئدب والعيفد    ;ال ح 

]أي و كب  املكيبب أوال ميه كينظب الذكر واألنثد . أو  مدنل: إ  ألودنب  دذا احلدت ث  لالكينظب براني

وهلدذا أصددرض  ;وهلدذا ا يدود   وااده ة ألونظده  مل اضد   حدآ الضدد  .حدت ث حذ ودب ظد  أسديت[

ال خن ي ص   وا يه و ت  كب  أمل احلت ث م ي ن و مع ة ظعض ألونظده اضد راب مدال  صددح 

الذي مل  يد  ألونظدهل ظدل  دت مدت ه  حييئذ أ   عن ض هبن بن ث   ة احلت ث الص يح امليوآ صديه

 ض احلدت ث امليودآ صديده: إبدن أ   كدب   ريه ب  احلت ث الص يحل ممدت ادخدص اجلدباب أندام صدن

وال   ب أ  ألونظه مل اض   كدام امدتح  وإبن أ   كب   ري حموبب مال بعن ضبل ;بباممن له ة احلميمب 

وأ رهبن الدوز الذي ميه امدتح اليصدب ر صدىل امدت ر األجدل والع دل والشدمنوة  ;لكر اال يالف ميهن 

 ه  ت خيدآ ة األ ظعني الثننيب   ل د بله ة األ ظعني الثنلثبلو ن ب بن  منل ميه إنه  مييض أن والسعندةل

 «.و ذا ال خينل  احلت ث الص يح وال نعدم أنه ظنجتل

 ما يدل عىل هذا االحتامل. ويأيت من كحم ابن القيم  

يف هرذه املسرألة اجلليلرة،  اصرة وأن الربعي حيّمرل  أنقل هنا كحم ابن القريم  واي ياًم لدونئتة( 2) 

 :                        -كام سبقت اإلشارت إىل ذلك  -مه ما ال حيتمل، وينسب له ما مل يقل كح

 د ذكرتم أن تعلق الررو   هإن  يل:»: 219-211ص -التبيان يف أ سام القرآن يف   ال : أوالً        

 =ثرم يكرون عرني يومرا،وإن  لق اجلنني جيمع يف بطن أمه أرب باجلنني إنام يكون بعد األربعني الثالثة،
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الروحي  وبينتم أن كحم األطبار ال ينا ي مرا أ ررب بره ثم يكون مضغة مثل ذلك، علقة مثل ذلك،=

  رال: هام تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم يف صحيحه عن النبي  من ذلك،

أي  ب أشدمت  يمدبل: ت ل املدك ة الي وب ظعتبن اسيمر ة الرحم ظأ ظعني أو مخس وأ ظعني ليدب م)

 و   دهل وأجددهل وأثدرهل و كيب ص دهل ميكي ن .؟ أي  ب لكر أو أنث   :ميمبل ميكي ن .؟ أح سعيت 

وال   يل نتلقراه برالقبول والتصرديق وتررك التحريرن،، (ثم   بي الص يوب مال  زاد ميهن وال  يمص

وحديث ابرن مسرعو  يردل عرىل  وىل،إذ ،اية ما هيه أن التقدير و ع بعد األربعني األ؛ ينايف ما ذكرناه 

هاألول تقردير عنرد  وهذا تقدير بعد تقدير، وكحمها حق  اله الصا ق، أنه و ع بعد األربعني الثالثة،

وأمرا  برل ذلرك هلرم يتعلرق هبرا  نسان،انتقال النطفة إىل أول أطوار الت ليق التي هي أول مراتب اإل

وهذا  هذلك تقدير عند أول  لقه وتصويره، الرو ،والتقدير الثاين عند كامل  لقه ونفخ  الت ليق،

وهذا أحسن مرن  رواب مرن  رال أن املررا  هبرذه األربعرني التري يف  د متام  لقه وتصويره،نتقدير ع

هرإن  .ولفظه يأباه كل اإلبار هتأمله وهذا بعيد  دا من لفظ احلديث، حديث حذيفة األربعني الثالثة،

برن  ا  يف صحيح مسرلم عرن عرامر برن واثلرة أنره سرمع عبرد يل هام تصنعون بحديثه اآل ر الذي 

هرأتى ر رح مرن  ،(والسرعيد مرن وعرظ بغرةه الشقي من شرقي يف بطرن أمره،) يقول: مسعو  

و رال لره  هحدثره برذلك مرن  رول ابرن مسرعو ، أصحاب النبي يقال له حذيفة برن أسريد الغفراري،

 هرإين سرمعت رسرول ا  يقرول: ك،أتعجب من ذلر: هقال له الر ل وكين يشقى ر ل بغة عمل.

و ددآ سد عهن وظاد ن وجددت ن  إلا بر ظنلي وب ثيين  وأ ظعب  ليدب ظعث اهلل إليهن بدكن مصدب  نل)

ميميض  ظك بن  شنء و كيدب املددك ظنلصد يوب ة ؟ ألكر أح أنث   ل ن  ب ثم  نل: وحل هن وصظنبهنل

سمعت رسول ا  برأذين هراتني  حيح أيضا:ويف لفظ آ ر يف الص (مال  ز ت صىل أبره وال  يمص  تهل

  دن  بل ميمدبل: إ  الي وب امع ة الرحم أ ظعني ليدب ثدم  يسدب  صديهدن املددك الدذي خيدمهدنل) يقول:

بن    ده وبدن   ن  بل ثم  مبل: ميجعده اهلل سب ن أو  ري سبي.؟ أسبي أح  ري سبي ؟ لكر أح أنث  أ

أن ملكرا ويف لفرظ آ رر يف الصرحيح أيضرا ، (ين أو سعيتاثم جيعده اهلل صز وجل شم ؟ أجده وبن  دمه

نتلقراه أيضرا  موكح بالرحم إذا أرا  ا  أن خيلق شيئا بإذن ا  لبضع وأربعرني ليلرة ثرم ذكرر نحوه. يرل:

وهذا يواهق ما أمجع عليه األطبار أن مبدأ الت ليرق والتصروير بعرد  بالتصديق والقبول وترك التحرين،

 = يح يف أن النطفة أربعني وهو هكين التوهيق بني هذا وبني حديث ابن مسعو ،هإن  يل  األربعني،
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ثم أربعني مضغة ومعلروم أن العلقرة واملضرغة ال صرورت هريهام وال  لرد  ثم أربعني علقة، يوما نطفة،=

هرإن  رول النبري  طبرار،وليس بنا حا رة إىل التوهيرق برني حديثره هرذا وبرني  رول األ وال حلم وال عظم،

 ولكن احلا ة إىل التوهيق بني حديثه وحديث حذيفة املتقدم. و وهلم عرضة لل طأ، ،معصوم

و د ظن طائفرة أن  وكحمها  ارج من مشكات صا  ة معصومة،  يل ال تنايف بني احلديثني بحمد ا ، 

قيرب وتع  الوا وأكثر ما هيه التعقيرب بالفرار، التصوير يف حديث حذيفة إنام هو بعد األربعني الثالثة،

﴿: و ررد  ررال تعرراىل ،كررل يشر بحسرربه                     ﴾ 

﴿ :تعراىل بل  رد  رال[، 13]احلج/                                         

         ﴾ /وال يلزم أن يكرون  ،وهذا تعقيب بحسب ما يصلح له املحل[، 10]املؤمنون

وظنت طائفة أ رى أن التصوير والت ليق يف حرديث حذيفرة يف ، الثاين عقيب األول تعقيب اتصال

ن احلرد مرا والصواب يدل عىل أ والذي يف حديث ابن مسعو  يف الو و  اخلار ي، التقدير والعلم،

أحدمها:تصروير  فري ال  ولكرن هنرا تصرويران:  ل عليه احلديث من أن ذلرك يف األربعرني الثانيرة،

 كام تصور حني تفصل الثوب أو تنجر الباب مواضع القطع والتفصيل، وهو تصوير تقديري، ،يظهر

ذه وكذلك كل من يضع صورت يف ما ت السيام مثل هر هيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل،

الصورت ينشىر هيها التصروير والت ليرق عرىل التردريج شريئا بعرد يشر ال وهلرة واحردت كرام يشراهد 

 .«بالعيان يف الت ليق الظاهر يف البيضة

إلا بددر ) مررا تقولررون يف  ولرره: هررإن  يررل:» :135-130ص -يف طريررق اهلجرررتني   ررال  ثننيددًن:      

و دآ سد عهن وظاد ن وجددت ن وحل هدن  ن مصب  نلظنلي وب ثيين  وأ ظعب  ليدب ظعث اهلل إليهن بدك

؟  ن  ب أجدده ثم  مبل: و كيب املدكل ميميض  ظك بن شنءل؟ ثم  نل  ن  ب ألكر أح أنث   وصظ هنل

وهرذا يواهرق الروايرة  وهرذه بعري ألفرا  مسرلم يف احلرديث،، (ميمبل  ظك بن شنء و كيدب املددك

 دن   الرحم ظأ ظعني أو مخس وأ ظعني ليدب ميمدبلل ت ل املدك صىل الي وب ظعت بن اسيمر ة) األ رى:

ثدم  يسدب   إ  الي وب امع ة الرحم أ ظعدني ليددبل) ويواهق الرواية األ رى:، ؟( ب أشمت أو سعيت

 وهذا يدل عىل أن تصويرها عقيب األربعني األوىل.، (صديهن املدك

قرع يف األربعرني الثالثرة وال يقرع  يل ال ريب أن التصوير املحسوس و لق اجللد والعظم واللحم إنام ي 

 =هإمرا أن يكرون املررا  براألربعني يف هرذه األلفرا  األربعرني هذا أمر معلوم بالرضورت، ،عقيب األوىل
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أو يكرون املررا  هبرا األربعرني  وسمى املضغة هيها نطفة اعتبارا بأول أحواهلا ومرا كانرت عليره، الثالثة،=

مدب  ن و ددآ سد عهن ) هيكرون  ولره: يقا اعتبارا بام يرؤول،وسمى كتابة تصويره وتقديره ختل األوىل،

أي  -أو يكرون املررا  بره  ثم يفعله بره بعرد األربعرني الثالثرة،  در ذلك وكتبه وأعلم به، أي:، (وظا ن

األربعني األوىل وحقيقة التصوير هيها، هيتعني  لره عرىل تصروير  فري ال يدركره إحسراس  -األربعني 

 اوزت األربعني انتقلت علقرة، وحينئرذ يكرون أول مبردأ الت ليرق، هيكرون مرع  البي، هإن النطفة إذا

هذا املبدأ مبدأ التصوير اخلفي الذي ال يناله احلس، ثرم إذا مضرت األربعرون الثالثرة صرورت التصروير 

إذ العلقة ال سرمع ؛ وال جيوز ،ة هذا البتة  وال بد، يتعني هأحد التقديرات الثحثة، املحسوس املشاهد

 وهذا التقدير الثالث أليق بألفرا  احلرديث وأشربه وأ ل عرىل القردر، يها وال بف وال  لد وال عظم،ه

،ة أنا ال نشك أن الت ليق املشاهد والتقسيم إىل اجللرد والعظرم واللحرم إنرام  وا  أعلم بمرا  رسوله،

وحيتمرل  ق عند أول ختليقه،واملقصو  أن كتابة الشقاوت والسعا ت وما هو ال يكون بعد األربعني الثالثة،

هرإذا  اوزهترا و عرت  و ها رابعا وهو أن النطفة يف األربعني األوىل ال يتعرض إليها وال يعتني بشأهنا،

هحرديث ابرن مسرعو   يرح برأن  وو رع حينئرذ التقردير والكتابرة، يف أطوار الت ليق طورا بعد طرور،

و،رةه مرن   يث حذيفرة برن أسريدوحرد و وع ذلك بعرد الطرور الثالرث عنرد مترام كوهنرا مضرغة،

و رد  يردها ، ومل يو رت هيهرا البعديرة برل أطلقهرا األحا يث املذكورت إنام هيه و وع ذلك بعد األربعني،

هرأ رب برام تكرون  واملطلق يف مثل هذا حيمل عىل املقيرد برح ريرب، ، وو تها يف حديث ابن مسعو 

وذلرك يقرع يف أو رات  ومرا يقردر هلرا وعليهرا،النطفة بعرد الطرور األول مرن تفاصريل شرأهنا وختليقهرا 

كرام أن كوهنرا علقرة يتقردم عرىل كوهنرا  وبعضه متقردم عرىل بعري، وكله بعد األربعني األوىل، متعد ت،

مع ذلك هيصح أن يقال  والتصوير متقدم عىل نفخ الرو ، وكوهنا مضغة متقدم عىل تصويرها، مضغة،

ويشرق هلرا  وتركب هيها العظام واجللرد، ويصور  لقها، ومضغة، إن النطفة بعد األربعني تكون علقة،

وهذا ال يقتيض و وع ذلك كله عقيرب  ويكتب شقاوهتا وسعا هتا، وينفخ هيها الرو ، السمع والبف،

 .«و ه حسن  داً  اوهذ األربعني األوىل من ،ة هصل،

حررديث ابررن مسررعو  هرراتفق »: 211-259ص  - يف حتفررة املررو و  بأحكررام املولررو  و ررال : ثنلثددنً       

وحديث حذيفة مفرس  يرح  وحديث حذيفة بن أسيد عىل حدوث شأن وحال النطفة بعد األربعني،

وأما حديث ابن مسعو  هأحد ألفاظره مواهرق حلرديث  ..بأن ذلك يكتب بعد األربعني  بل نفخ الرو .

 =دم من رواية الب راريوإن كان ذلك التقدير والكتابة بعد األربعني  بل نفخ الرو  هيه كام تق حذيفة،
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ثرم يرنفخ  هيكتب عمله ورز ه وأ له وشقي أو سرعيد، ثم يبعث ا  إليه ملكا بأربع كلامت، :)ولفظه=

وهو مواهرق حلرديث حذيفرة يف  ههذا  يح أن الكتابة وسؤال امللك  بل نفخ الرو  هيه،(، هيه الرو  

الكلرامت املرأمور هبرا  أنهليس بفريح  ( مييوخ ميه الروح و ؤبر ظأ ظع كدام):وأما لفظه اآل ر ذلك،

 وجيروز أن تكرون معطوهرة عرىل اجلملرة التري تليهرا، هإن هذه اجلملرة معطوهرة برالواو، بعد نفخ الرو ،

أي جيمع  لقه يف هذه األطوار ويرؤمر امللرك بكترب  وجيوز أن تكون معطوهة عىل مجلة الكحم املتقدم،

بيانرا لترأ ر نفرخ الررو  عرن طرور ( ثم ينفخ هيه الرو   )ووسط بني اجلمل  وله  رز ه وأ له وعمله،

ويرؤمر برأربع ) وبالواو يف  وله  يف هصل نفخ الرو ، ثم(ر )وتأمل كين أتى ب النطفة والعلقة واملضغة،

هحرديث حذيفرة يردل عرىل أن ابتردار  وبقري أن يقرال: ، هاتفقت سرائر األحا يرث بحمرد ا  (، كلامت

هكيرن  وحديث ابرن مسرعو  يردل عرىل أنره عقيرب األربعرني الثالثرة، ىل،الت ليق عقيب األربعني األو

و أمرا حرديث ابرن مسرعو   أما حديث حذيفة هفيح يف كون ذلك بعد األربعني،  يل:؟. جيمع بينهام 

وأنره  وإنام هيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كرل أربعرني، هليس هيه تعرض لو ت التصوير والت ليق،

برن ا يثبرل ا رتص بره حرد ،وهذا مل يتعررض لره حرديث حذيفرة الثة ينفخ هيه الرو ،بعد األربعني الث

وا رتص حرديث حذيفرة برأن ابتردار  هاشرتك احلديثان يف حدوث أمرر بعرد األربعرني األوىل، مسعو ،

مسعو  بأن نفخ الرو  هيه بعرد األربعرني  وا تص حديث ابن تصويرها و لقها بعد األربعني األوىل،

 ،ك احلررديثان يف اسررتئذان امللررك ربرره سرربحانه يف تقرردير شررأن املولررو  يف  ررحل ذلرركواشرررت الثالثررة،

أمررر  وحرديث ابررن مسرعو  هيرره أمرران: وصرردق بعضرها بعضررا،، هتصرا  ت كلررامت رسرول ا  

وإن احلا ث بعد األربعني الثالثة تسوية اخللق عنرد  ..وأمر كتابة امللك ما يقدر ا  هيها. النطفة وتنقلها،

وال ريب أنه عند نفخ الرو  هيه وتعلقها به حيدث له يف  لقه أمور زائدت عىل الت ليرق  رو  هيه،نفخ ال

كرام أنره  وهرذا تسرويته وكرامل مرا  ردر لره، هاألول كران مبردأ الت ليرق، الذي كان بعد األربعني األوىل،

طها ثرم سروى األرض بعرد ذلرك ومهردها وبسر ثرم  لرق السرامر، سبحانه  لرق األرض  برل السرامر،

عرىل أن الت ليرق والتصروير ينشرأ يف  وهرذا هعلره يف السراكن، هرذلك هعلره يف السركن، وأكمل  لقها،

كرام إذا  ههذا مشاهد يف احليروان والنبرات، النطفة بعد األربعني عىل التدريج شيئا هشيئا كام ينشأ النبات،

هاإلشركال يف  تعاىل ورسوله،هإنام يقع اإلشكال من عدم ههم كحم ا   تأملت حال الفروج يف البيضة،

 و رد أ،نراك هرذا بحمرد ا  عرن تكلرن الشرارحني هتأملره، وا  املستعان، أههامنا ال يف بيان املعصوم،

 «.وبا  التوهيق ووازن بينه وبني هذا اجلمع،
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علم األ نة علم حديث ؛ ألن احلقائق العلمية ثابترة »وأ ةًا ما أمجل  ول أحد األطبار: 

لرذي  لرق ؛ وذلرك ألنره وحري مرن عنرد ا  تعراىل ا حديثًا، واحلق هو ما  الره النبري 

اجلنني وهو أعلرم برام  لرق، هرإذا  رال العلرم أن العلقرة مرثًح أسربوع أو أسربوعان، والنطفرة 

، وأنه سيأيت يروم )أ ظعب   ببًن( : ال كذلك، هح يكون ذلك صحيحًا ؛ ألن الرسول 

عىل العلامر يعلمون أن النطفة أربعون يومًا، والعلقة أربعون يومرًا، واملضرغة أربعرون يومرًا ؛ 

 ، وا  تعاىل أعلم. (1) «ذلك ألن علم البي  ليل  دًا بجانب علم ا  تعاىلو

 

 يمكن تل يص تطور األ نة امل تربي يف النقاط التالية:

البويضرة بعد أ ذ البويضة من املرأت وتلقيحها يف امل ترب باحليوان املنروي تتكرون [ 1]

عبارت عن  لية واحدت نصفها من ما يعرف بالزجيوت )النطفة األمشاج(، وهي أو امللقحة 

 البويضة.ونصفها من  احليوان املنوي،

ويف هذه  ساعات( تبدأ البويضة امللقحة باالنقسام إىل  ليتني، 1 - 0وبعد ميض )[ 2]

ثحث املرحلة تكون إحدى اخلليتني أكرب من الثانية، وتنقسم أوالً، لرذلك نررى مرحلرة الر

إىل ثامن ثم يتواصل اإلنقسام  ، حيا، ثم تنقسم اخللية الثانية هتتكون مرحلة األربع  حيا

 لية يف املعمرل حروا   11واحدت إىل اللية اخل انقسامستغرق ي حيا ثم إىل ست عيت، و

 أو اجلسم التويت. وتسمى كتلة اخلحيا الناجتة التوتة أيام، 5ر  0

ني وثحثررني  ليررة، وبترروا  تررألول يصررل عررد  اخلحيررا إىل اثنيف هنايررة األسرربوع ا[ 3]

مكونرة شركح كرويرا يظهرر هيره جتويرن  لرور بسرائل،  ،االنقسرامات يرز ا  عرد  اخلحيرا

                         
 منا شررة نرردوت )احليررات اإلنسررانية برردايتها وهنايتهررا يف املفهرروم -هررو الرردكتور أ ررد شررو ي إبررراهيم ( 1) 

 .240ص  -املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية  -اإلسحمي( 



 

 

 

533 
 

وعندها يبدأ اجلنني يف التشكل، ويظهر  ا ل اخلحيا هرا،ات،  وتسمى طور البحستيوال،

 تكون اخلحيا أكثر تعقيدًا وختصصًا.و

عي تظهر  حيا اجلهاز العصربي، و حيرا اجلهراز الردوري مرن  الرابعوم ويف الي[ 0]

  .(1) لب وأوعية  موية

 

 يو د يف بنوك األ نة ثحثة أنواع من األ نة:

األ نرة املتكونرة مرن اخلليرة األوليرة الناجترة مرن انردماج احليروان املنروي  اليبع األول:

ال يتجراوز عمرهرا و تتواىل انقساماهتا إىل أن تصل إىل ست عيت  لية، والبويضة، والتي

 أسبوعًا واحدًا.

األ نة التي بلد عد   حياها اثنتني وثحثرني  ليرة وتوالرت يف االنقسرام  اليبع الثنين:

اجلهاز العصبي يف اجلنني يف اليوم  حيا تكون  بيل لتكون  حيا أكثر تعقيدًا وختصصًا إىل 

 ي. الرابع ع

اجلهراز العصربي يف اجلنرني، ههري  حيرا يبدأ هذا النوع من بداية تكرون  اليبع الثنلث:

  .(2)أ نة عمرها أكثر من أربعة عي يومًا من التلقيح

                         
الردورت السا سرة  - لة  مع الفقه اإلسرحمي  -االستفا ت من األ نة املجهضة والفائضة لباسحمة انظر:( 1)

املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد ، 145-89ص -تطور اجلنني ملحيري الردين العلبري ، (3/1902) -

   .245-240ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم (، 904، 342، 299-291، 1/251)-موهعة

الردورت  - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  -االستفا ت من األ نة املجهضرة والفائضرة لباسرحمة ( انظر:2)

حكررم االسررتفا ت مررن األ نررة املجهضررة أو الزائرردت عررن احلا ررة  (،1900-3/1903) -السا سررة 

النوازل امل تصة  (،1928-3/1929) -الدورت السا سة  -حمي  لة  مع الفقه اإلس -للعبا ي 

 .  1221ص -باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 
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وهناك و هات نظر يف حرمرة هرذه األ نرة توصرلت إليهرا جلران القريم واأل رحق يف 

 العامل الغريب، يمكن توضيحها هيام ييل:

ن القرريم واأل ررحق يف العررامل الغررريب يف حرمررة النرروع األول مررن األ نررة، ا تلفررت جلررا[ 1]

هذهب بعي أعضار هذه اللجان إىل أن هذه األ نة هلا مجيع احلقوق اإلنسرانية، وذهرب الربعي 

اآل ر إىل أنه ال حرمة هلا، ههي كرأي نسريج مرن أنسرجة اجلسرم البيري يمكرن التفرف هيهرا، 

من النسيج املأ وذ مرن اجلسرم، إال أهنرا ال تصرل يف تكوينهرا إىل  أعىلوذهب هريق ثالث إىل أهنا 

  صائص اإلنسان، ويتفق اجلميع عىل  واز إ رار التجارب عىل هذا النوع من األ نة.

عرن  لُّ ِقرإال أهنا تَ  أما النوع الثاين من األ نة هله حرمته وحقو ه يف عرف هذه اللجان،[ 2]

 جان إ رار التجارب عىل هذا النوع من األ نة.حرمة الطفل، وبالتا  أ ازت هذه الل

  .(1)أما النوع الثالث من األ نة هتمنع هذه اللجان إ رار التجارب عليه[ 3]

 وار ز إيقرول الردكتور  ،(2)يف هرذا الشرأن،ة واضرح هإنه املو ن الغريب القانوين  أما

                         
الردورت  - لة  مع الفقه اإلسرحمي  -إ رار التجارب عىل األ نة املجهضة واأل نة املستنبتة للبار انظر:( 1)

 لرة  -نرة املجهضرة أو الزائردت عرن احلا رة للعبرا ي ( ، حكم االستفا ت من األ 3/1943) -السا سة 

( ، االسرتفا ت مرن األ نرة املجهضرة والفائضرة 3/1928) -الردورت السا سرة  - مع الفقره اإلسرحمي 

( ، اسرت دام األ نرة يف البحرث 3/1903) -الردورت السا سرة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -لباسحمة

( ، أ ح يرات التلقريح 3/1953) -الدورت السا سة  -اإلسحمي  لة  مع الفقه  -والعحج حلتحوت 

 .  121-125ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي145-140ص -الصناعي للبار 

أمرا بالنسربة لأل نرة الفائضرة يف  ،أملانيا الغربية حظر مجيع التجارب عرىل  نرني اإلنسران لك   ر  ( 2)

ن بمنع التجرارب عليهرا هقرط، وإنرام حظررت إنشرارها أصرًح، عمليات أطفال األنابيب هإهنا مل تكت

 هعىل الطبيب أال يعرض للمنويات إال البويضات التي ينوي هعًح إيداعها الرحم.

ضمن بحروث الردورت السا سرة  - .حسان حتحوت  -است دام األ نة يف البحث والعحج انظر:  

 (.  3/1953) - م1884هر/1014 -حميمتر اإلسؤملجمع الفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمة امل
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القروانني يف الربح   إذا كانرت»: "أول من  ام بميوع أطفال األنابيب مع الدكتور ستبتو"

الغربية و،ةها تبيح اإل هاض حسب الطلب، وبالتا  تقتل أ نة حية  د يكرون عمرهرا 

هاألحرى هبذه القوانني أن تسمح بإ رار التجارب العلمية عىل هذه األ نرة  بضعة أشهر،

 .(1)«املجمدت والتي ستعو  بالفائدت عىل البيية

 لن الفقهار املعا ون يف حتديد بداية احليات اإلنسانية، وبيان ا تحههم كام ييل:ا ت

 األقوال يف املسألة: 

، وإليرره ذهررب بعرري أن بدايررة احليررات اإلنسررانية تكررون بررنفخ الرررو  المددبل األول:

 . (2)الباحثني

  ردار أن بداية احليرات اإلنسرانية تبردأ بعرد التصراق البويضرة امل صربة يف المبل الثنين:

املنظمة اإلسرحمية للعلروم الطبيرة يف نردوهتا )رتيرة إسرحمية لربعي  وإليه ذهبت الرحم،

                         
 - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  -إ رار التجارب عىل األ نة املجهضة واأل نة املستنبتة للبار ( انظر:1)

 (.  1/910) -املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة ، (3/1940) -الدورت السا سة 

 -ضمن  راسات هقهية يف  ضايا طبية معا ت  -األشقر  سليامن . عمر -بدر احليات وهنايتها  انظر:( 2)

أبحراث هقهيرة  . (، 1/98) - م 2441هر/1021 - 1ط -األر ن  - ار النفائس للني والتوزيع 

ا تيرار  رنس ، 121ص -للبروطي  ضايا هقهية معا ت (، 211، 10 ،13) حممد نعيم ياسني ص

عائشة أ رد سرامل ليف الفقه اإلسحمي األحكام املتصلة باحلمل ، 92ص - الرشيد  اسم عبدل اجلنني

سررارت لاألحكررام املتصررلة بررالعقم واإلنجرراب ومنررع احلمررل يف الفقرره اإلسررحمي ، 044ص - حسررن

 .511ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ، 004ص - اهلا ري
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مجعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية و ،(1)هررر 1041املامرسررات الطبيررة( املنعقرردت يف شررعبان 

 . (3)وإليه ذهب بعي الباحثني ،(2)األر نية

نرروي لبويضررة امليرروان احلح أن بدايررة احليررات اإلنسررانية تكررون بتلقرري المددبل الثنلددث:

بيرررط كرررون البويضرررة امللقحرررة  ا رررل  سرررد املررررأت، وإليررره ذهرررب بعررري  ،املررررأت

 .(4)الباحثني

مطلقرًا،  نوي لبويضة املرأتامليوان احلأن بداية احليات اإلنسانية تكون بتلقيح  المبل الراظع:

انية: بداياهتا وهنايتهرا يف وإليه ذهبت املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية يف ندوهتا )احليات اإلنس

                         
صيب ب  أي ال ب ضن  املدم ب ليس هلن حربب رش»يف توصيات الندوت املذكورت ما نصه:  حيث جنء( 1)

. انظر ثبت النردوت ص «و ذا الرأي ظنألكثر ب« نبع وال احرتاح هلن   ل أ  ايغر، ة جتا  الرحم

151. 

احليددنة »هررر( مررا نصرره: 1015-هررر1013دت بررني )ريف توصرريات نرردوات اجلمعيررة املنعقرر نءدحيددث جدد( 2)

 السدند، والسدنظع ظعدت امل رتبب لد ب ضب املدم ب إنام ا تأ ظعت صدب هن ة جدتا  الدرحم ظدني اليدببني

 «.اليدميح

مجعية العلوم الطبية اإلسحمية املنبثقرة عرن  -انظر:  ضايا طبية معا ت يف ضور الييعة اإلسحمية  

 (.1/140) -م 1885هر/1015 -األر ن  -عاّمن  - ار البشة  -نقابة األطبار األر نية 

 .130ص -اهلندسة الوراثية إليا  أ د ( انظر: 3)

عبرد القرا ر  -، بداية احليرات 148ص  -الشيخ بدر متو  عبد الباسط  -بداية احليات اإلنسانية  ظر:( ان0)

مجيعهرا  - 110ص -الشيخ حممد امل ترار السرحمي  -احليات اإلنسانية بدايتها  ،110ص -العامري 

ع األول ربير 20 -ضرمن بحروث نردوت )احليرات اإلنسرانية: بردايتها وهنايتهرا يف املفهروم اإلسرحمي( 

سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية  -الكويت  -م 1895يناير  15هر املواهق 1045

 .بالكويت
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 .(2)وإليه ذهب بعي الباحثني ،(1)هر 5104 ربيع اآل راملفهوم اإلسحمي( املنعقدت يف 

 أدلة األقوال:

المنئدب  ظأ  ظتا دب احليدنة اإلنسدننيب اكدب  ظيدمديح  الراظعاسيتل أم نب المبل أوالً: 

 ب دمًن ظام  يل: احليبا  امليبي لد ب ضب

، (3)احلرديث (. دمده ة ظ د  أبده أ ظعدني  ببدنً. حتكم جي ع)إ  أ:  وله[ 1]

يدل عرىل أن كرل واحرد منرا بدايتره النطفرة، ههري إذن بدايرة  )إ  أحتكم(: هقوله 

 .(4)احليات اإلنسانية

إال بعرد  يف اجلنرني عرىل أن الررو  ال تردبيردل احلرديث برأن و ت نب ش  ذا التليل: 

                         
 يف التوصيات:  حيث جنء( 1)

نرا البويضرة امللقحرة التري حتتروي احلقيبرة  أوالً:»  بداية احليات تكون منذ التحام حيروان منروي ببويضرة ليكوَّ

 -عىل مدى األزمنرة -يي عامة وللكائن الفر  بذاته املتميز عن كل كائن آ رالوراثية الكاملة للجنس الب

 وتيع يف االنقسام لتعطي اجلنني النامي املتطور املتجه  حل مراحل احلمل إىل امليح . 

 منذ يستقر احلمل يف بدن املرأت هله احرتام متفق عليه ويرتتب عليه أحكام  عية معلومة.  ثننين: 

)صىل  الف ة ادب ييه منبن بنئب وصيفو   ببن وإبن أ ظعدب   :ا بلد اجلنني مرحلة نفخ الرو إذ ثنلثن: 

 «.تعاظمت حرمته باتفاق وترتبت عىل ذلك أحكام  عية أ رى  ببن(

 .149-141ص  -هقه النوازل للجيزاين وانظر:  .111انظر ثبت الندوت ص  

 رد ألعحمات احليات واملامت بني الفقه والطب ، (100، 39)ص  -أحكام اجلنني لعمر ،انم ( انظر: 2)

 .221-220ص -احلامية القانونية للجنني ملفتا  ا زيط ، 31ص - حاهظ القاسمي احلسني

 .501( تقدم خترجيه ص3)

ضمن بحوث ندوت )احليات اإلنسرانية: بردايتها وهنايتهرا يف  - . حسان حتحوت  -انظر: بداية احليات ( 0)

سلسررلة  -الكويررت  -م 1895ينرراير  15هررر املواهررق 1045ربيررع األول  20 - املفهرروم اإلسررحمي(

 .51ص -مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت 
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 .(1) رب اجلنني حيًا  بل هذا التاريخال يعتوعليه  ،ئة وعيين يوماً امرور م

أنه ال يو د يف احلرديث مرا يرربط وصرن احليرات اإلنسرانية بوأجيب ص   ذه املين شب: 

  .(2)بلحظة نفخ الرو 

بأن العلامر نصوا عىل أن نفخ الرو  يف اجلنني هو سربب و رو  و د صىل  ذا اجلباب: 

 (ثم  رسل املدك مييوخ ميه الروح) :يف  وله»: ،  ال القرطبي (3)احليات اإلنسانية هيه

  .(4)«واحليات ا  هيها الروَ   ِق أي أن النفخ سبب  لْ 

                         
 .13ص -انظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني ( 1)

 .59ص -انظر: بداية احليات حلسان حتحوت ( 2)

 .15ص -يا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني انظر: أبحاث هقهية يف  ضا( 3)

 (.12/9( اجلامع ألحكام القرآن )0)

نفري ترأثة األسرباب يف املسرببات، وأن  ْلرق ا  تعراىل  أنه  د يفهم من كحم القرطبي  بع بالحظب 

نسربة اخللرق والتصروير للملرك »(: 12/1لألشيار يكون عند األسباب ال هبا، حيرث  رال  ْبرل ذلرك يف )

ما يف املضغة كان عند التصوير والتشركيل بقردرت ا  و لقره  وأن ما صدر عنه هعل   حقيقية،  ازية ال نسبة

، يقرول شريخ اإلسرحم ابرن تيميرة و ذا ال شك أنه   أ خمنل  ملدذ ب أ دل السديب واجلامصدب، «وا رتاعه

لتري خيلرق هبرا ومع هذا هح ينكرون مرا  لقره ا  مرن األسرباب ا»(: 3/112يف  موع الفتاوى ) 

               ﴿كررام  ررال تعرراىل:  ;املسررببات 

﴾ و ررال تعرراىل:  [51/]األعررراف﴿        ﴾ [11/]املائرردت 

ومرن  رال: إنره  ،هأ رب أنه يفعل باألسباب [21/]البقرت ﴾     ﴿و ال تعاىل: 

، و رال يف «وأنكرر مرا  لقره ا  مرن القروى والطبرائع يفعل عندها ال هبرا هقرد  رالن مرا  رار بره القررآن،

واهقه كأيب احلسن األشعري وكثرة مرن املترأ رين املثبترة هرو مرذهب  ومذهب  هم ومن»(: 11/534)

لكنه ال يثبت سببا وال  درت مرؤثرت  أهل السنة واجلامعة: أن ا   الق كل يشر وأن ا   الق أهعال العبا ،

هلهرذا مل جيعرل ، وأنكر األسرباب واحلكرم هأنكر الطبائع والقوى التي يف األعيان، وال حكمة لفعل الرب،

إضراهته إىل  وهرم صرا  ون يف ومل يرذكروا لره سرببا، بل يقول هذا حاصل ب لرق ا  و درتره، ليشر سببا،

 «.  لكن من متام املعرهة إثبات األسباب ومعرهتها، - حها للقدرية  -ه وأنه  القه ت در
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أن املرررأت احلامررل املحكرروم عليهررا برراملوت  ضررت السررنة بتأ يررل عقوبتهررا حتررى [ 2]

 ون القول بأن يبلد  لها مرحلة معينة، وهذا  ليرل عرىل أن اجلنرني حري منرذ  ،(1)الوضع

  .(2)حمرتمهالتلقيح، وأن حياته 

ما ذكرر لريس هيره  ليرل عرىل و رو  احليرات يف اجلنرني منرذ بأن و ت نب ش  ذا التليل: 

كرام ، (3)وهذا  ارج حمرل النرزاع التلقيح ؛ إذ ،اية ما هيه أن للجنني حرمة يف مجيع أطواره،

أن إ امة احلد أو القصاص عىل احلامل يرتتب عليره إترحف مل لروق لرو تررك لصرار آ ميرًا 

لرو  هيه، هح جيوز إتحهه ؛ ألن إتحف األشيار الناهعة ال جيوز إال ملصلحة را حة، بنفخ ا

ومن ناحيرة أ ررى هرإن االسرتدالل ال يصرح يف حرق ، (4)واجلنني من املؤكد أنه يشر ناهع

البويضات امللقحة التي مل تنقل إىل الرحم ؛ إذ ال يمكن اعتبارها  ًح أو  نينرًا ال لغرة وال 

وال حتى منطقًا وعقرًح ؛ إذ إن اعتبارهرا  نينرًا يتمترع باحليرات اإلنسرانية يرتترب  عًا، بل 

عليه نتائج ،ريبة، هإذا مات الر ل صاحب النطفرة املرذكرت زوج املررأت صراحبة البويضرة 

و ب حجز حصته من املةاث إىل حني وال ته حيًا، مع أن زرع البويضة امللقحة يف رحم 

  .(5)سنوات، و د ال يتم بالكلية الزو ة  د ال يتم إال بعد

                         
 .1144ما سيأيت صانظر ( 1)

 .14-58ص -انظر: بداية احليات حلسان حتحوت ( 2)

 .515ص -ام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ أحك انظر:( 3)

، األحكرام املتصرلة باحلمرل 81ص -انظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني ( 0)

 .041ص -لعائشة أ د 

 .(340، 154ص) -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 5)
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مرن َثرّم و ،أثبت أن اجلنني كائن حي يتغذى وينمو منذ التلقريحاحلديث أن الطب [ 3]

  .(1)تأ ذ البويضة امللقحة يف االنقسام

النمو صفة  اصة باحليرات اإلنسرانية، بردليل بعدم التسليم بأن و ت نب ش  ذا التليل: 

ات إنسانية، كام أنه ثبت وبرام ال يردع  راال للشرك برأن أن النبات ينمو وال تسمى حياته حي

، هاحليرات مو رو ت يف احليروان امللقحرة احليات تبدأ  بل التلقيح وتكوين اجلنرني أو البويضرة

وعمليرة اللقرار وتكروين  ،املنوي ومو و ت أيضا ىف البويضة التي خترج من مبيي األنثرى

حتديرده هرو بدايرة نروع أ رص وهرو  احلمل هو استمرار حليات و دت مسربقا، هراملطلوب

  .(2)وهي التي تكون عند نفخ الرو  يف اجلنني احليات املوصوهة باإلنسانية،

قيرة، وكرل اخلصرائص الوراثيرة التري هيهرا كرل الصرفات اخللْ  البويضة امللقحرةإن [ 0]

  .(3)ا يو ب القول بأن احليات اإلنسانية تبدأ من حلظة التلقيحذوه ستكون يف اإلنسان،

كرل الصرفات واخلصرائص بأن البويضة امللقحة وإن كان هيها  ت نب ش  ذا التليل: و

ليس  ليًح عىل و و  احليات اإلنسانية هيهرا ؛ إذ إهنرا  برل نفرخ الررو  إال أن هذا  الوراثية،

عبارت عن  موعة من اخلحيا احلية التي تنمو وتت لق لتكون ما هو صرالح ألن يرنفخ هيره 

 .(4) الرو 

                         
 .51ص -بداية احليات حلسان حتحوت  ،110ص -بداية احليات لعبد القا ر العامري  انظر:( 1)

، أبحرراث هقهيررة يف  ضررايا طبيررة 515ص -انظررر: أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ ( 2)

، مردى ميروعية 128ص -،  ضايا هقهية معا ت للبروطي 14ص -معا ت ملحمد نعيم ياسني 

 .323است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 .110ص -انية بدايتها للسحمي احليات اإلنس انظر:( 3)

 .513ص -انظر: أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ( 0)
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همررثًح: احلامررل تنتقررل مررن  اإلسررحم رتررب عررىل احلمررل منررذ التلقرريح أحكامررًا، أن[ 5]

يف كام أن املرأت إذا  لت يصربح جلنينهرا حرق  ،وضع احلملإىل االعتدا  بالقرور االعتدا  ب

وهذا  ليرل  ،واملرأت التي حتمل بويضة ملقحة هي من أوالت األ ال، اإلرث إن ولد حياً 

  .(1)التلقيحهلا اعتبارها من حني عىل أن احليات اإلنسانية 

ن ترتب األحكام السابقة ليس ملعنى و و  احليرات اإلنسرانية بأو ت نب ش  ذا التليل: 

ولكرن ملعنرى أن اجلنرني منرذ التلقريح مؤهرل ألن يصرة آ ميرًا يتمترع باحليرات  منذ التلقيح،

باعتبرار صرفة اخلحهرة ال تتحقرق إال  :هرإن  يرل»:  (3)يقول الرس   ،(2)اإلنسانية

وإن كان  وأنتم ال تعتربون ذلك بل تقولون: ألن امليت ال يكون  لفا عن امليت، ;اخلحهة 

  لنرا: وال حيرات يف النطفرة. نطفة يف الرحم عند موت املورث هإنه يكون من مجلرة الورثرة،

 وألن يكرون منهرا شر ص حري، نعم تلك النطفة يف الرحم ما مل تفسد ههي معدت للحيات،

كام يعطى للبيي حكم الصيد يف و وب اجلزار عرىل  هلا حكم احليات باعتبار املآل، هيعطى

  .(4)«املحرم إذا كرسه ، وإن مل يكن هيه معنى الصيدية

                         
بدايرة احليرات اإلنسرانية لبردر مترو  ، 108ص -انظر: اهلندسة الوراثية واأل حق لناهدت البقصرمي ( 1)

 .148ص -عبد الباسط 

، األحكرام املتصرلة باحلمرل 81ص - انظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني( 2)

 .041ص -لعائشة أ د 

مرن  هو: حممد بن أ د بن أيب سهل، شمس األئمة، أبوبكر، ينسب إىل ي س، وهي بلردت صرغةت( 3)

كان عحمة، حجة، هقيها، أصروليا، منراظرا. لره كترب مرن أشرهرها   احلنفية، من أئمة .بح   راسان

 هر. 084جني يف اجلب، وكتابه األصول. كانت وهاته حوا  سنة أمحه وهو س يف الفقه، املبسوط()

 .([5/315، األعحم )159ص -، الفوائد البهية 29ص -] انظر ترمجته يف: اجلواهر املضّية  

 .(34/51املبسوط )( 0)
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المنئدب  ظأ  ظتا دب احليدنة اإلنسدننيب اكدب  ظيدمديح  الثنلثاسيتل أم نب المبل ثننيًن: 

  :دا ل جست املرأةظيفط كب  ال ب ضب املدم ب  احليبا  امليبي لد ب ضب

البويضرة بام استدل بره أصرحاب القرول الرابرع، ،رة أهنرم  لروا األ لرة السرابقة عرىل 

البويضة امللقحة املو و ت  ارج  سد املرأت ليسرت ، و الوا: إن امللقحة  ا ل  سد املرأت

م ، وبالتررا  ال حيكرر -(1)كررام تقرردم  - نينررًا ؛ ألن اجلنررني هررو الولررد املسررتور يف بطررن أمرره 

 .(2) ا ل  سد املرأتما مل تكن  احلياتللبويضة امللقحة ب

أن اخللية التناسلية املو و ت  ا ل الرحم هلا حرمة من و ت بو ت نب ش  ذا التليل: 

التحام اخللية الذكرية باخللية األنثوية، هكرذلك جيرب أن تكرون هلرا احلرمرة نفسرها  رارج 

هررذا املعنررى يسررتوي هيرره اخلليررة الرررحم، ألن منرراط التحررريم هررو حرردوث اإل صرراب، و

التناسلية املو و ت  ا ل الرحم، واخلليرة املو رو ت  ار ره، ومكران اإل صراب ال يعرد 

  .(3)وصفًا مؤثرًا حتى يغة احلكم من احلرمة إىل اجلواز

أن اخلليرة التناسرلية إنرام اكتسربت احلرمرة  عرًا لو و هرا بوأجيب ص   ذه املين شب: 

ف اخللية املو و ت  ار ه، ومن ثم هإن هذا القياس  يراس مرع  ا ل الرحم، وهذا ب ح

 .(4) الفارق

                         
 .533( ص1)

(، أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد 142، 141ص) -انظررر: اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت ( 2)

 .042ص -رخ الشوي

األحكام اليعية والقانونية للترد ل يف عوامرل ، 144ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3)

 .129ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 115 -110ص  -الوراثة والتكاثر 

 .043ص  -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  انظر:( 0)
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 ،أن اخللية التناسلية هلرا حرمرة لو رو  نروع مرن احليرات هيهرابو ت نب ش  ذا اجلباب: 

وهذا املعنى ال خيتلن بو و ها  ا ل الررحم أو  ار ره إال يف كرون اخلليرة املو رو ت يف 

 (1) .الرحم أشد حرمة من املو و ت  ار ه

بأن الفارق الرئيس أن اللقيحة التي ما زالت  رارج الررحم وأجيب ص   ذه املين شب: 

 (2) .ال يمكن أن تتطور إىل إنسان كامل، ب حف التي يف الرحم

اسدديتل أمدد نب المدبل الثددنين المددنئدب  ظدأ  ظتا ددب احليددنة اإلنسدننيب اكددب  ظعددت ثنلثدًن: 

  :اليصن  ال ب ضب املخص ب ة جتا  الرحم

البويضرة بام استدل به أصرحاب القرول الثالرث، ،رة أهنرم  لروا األ لرة السرابقة عرىل 

املنغرسة يف  دار الرحم، و الوا: ال حيكم للبويضرة امللقحرة باحليرات إال إذا كانرت امللقحة 

 قرطبيال ال ،      ﴾(4)﴿ كام  ال تعاىل:، (3)ملتصقة بجدار الرحم

إلا مل  ي دع ة وال يتعلرق هبرا حكرم إذا ألقتهرا املررأت  ،النطفة ليست بيشرر يقينراً »: 

 .(5)«الرحم

 .ونفس املنا شات الوار ت عىل القول الثالث وإ ابتها تر  هناونفس املنا شات الوار ت عىل القول الثالث وإ ابتها تر  هنا

                         
، 115ص -انونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران األحكام اليعية والق انظر:( 1)

 .043ص  -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ 

 .248ص -انظر: أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( 2)

(، أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد 142، 141ص) -انظررر: اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت ( 3)

 .042ص - الشويرخ

 .[13املؤمنون، اآلية ]سورت ( 0)

 (.12/9تفسة القرطبي )( 5)
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المدنئدب  ظدأ  ظتا دب احليدنة اإلنسدننيب اكدب  ظديوخ  األولاسيتل أم نب المبل  اظعًن: 

 :الروح ظام  يل

﴿ا  تعاىل:   ول[ 1]                                

                                                  

 ﴾(1) :أن ا  تعاىل  لق اإلنسان من النطفة والعلقرة واملضرغة، وو ه الداللة، 

هالذي  در  ،وإن كان هيها مطلق حيات ،وهذه األطوار ليس هيها  صائص احليات اإلنسانية

ولو أن هرذه األطروار هري اإلنسران ملرا   ا ر عىل البعث، عل احليات هيها بنفخ الرو  عىل 

همن  هة اللغة سريؤول املعنرى  ،وال من  هة االستدالل ،تقام املعنى ال من  هة اللغةاس

ومرن  هرة االسرتدالل هالردليل عرىل البعرث  ،إىل أن ا  تعاىل  لق اإلنسان مرن اإلنسران

  .(2)يكمن يف  درت ا  تعاىل عىل  لق حيات إنسانية من حيات  امدت ،ة إنسانية

نية األوىل كان نف ة من رو  ا  تعاىل يف الصورت التي سواها بدر احليات اإلنساأن [ 2]

 ﴿، كرام  رال سربحانه:  ا  عز و ل من طني آل م                     

           ﴾(3) هكرررررذلك ذريتررررره ،

  .(4)ثم عندما ينفخ هيهم الرو  تبدأ حياهتم اإلنسانية ،خيلقهم ا  ويصورهم

                         
 [.5( سورت احلج، اآلية ]1)

 .10ص -انظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني ( 2)

 [.12-11( سورت ص، اآليتان ]3)

ألحكرام املتصرلة باحلمرل ا، 11ص -أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني  انظر:( 0)

 (.19/215، املوسوعة الفقهية الكويتية )13ص -لعائشة أ د 
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هكرذلك برنفخ الررو  يف البردن  ،أنه بمفار ة الرو  للبدن تنتهي احليرات اإلنسرانية[ 3]

  .(1)تبدأ احليات

         ﴿ ررررول ا  تعرررراىل: [ 0]

﴾(2)،  واخللررق اآل ررر هررو طررور احليررات اإلنسررانية، والررذي يكررون بررنفخ الرررو  يف

 .(4)(3)اجلنني

﴿ رررول ا  تعررراىل: [ 5]                        

   ﴾(5):و ولررررره تعررررراىل ، ﴿      

      ﴾(6)،  ، هاملوتة األوىل هي التي سبقت نفخ الررو

أي  ﴾ ﴿» : ضرراوي ررال البي، (7)واحليررات األوىل كانررت بررنفخ الرررو 

 أ سررامًا ال حيررات هلررا، عنررا  وأ،ذيررة، وأ حطررًا ونطفررًا، ومضررغًا خملفررة و،ررة خملفررة.

﴿    ﴾  ب لق األروا  ونف ها هيكم، وإنام عطفه بالفار ألنه متصل بام عطن عليه

                         
، األحكرام املتصرلة باحلمرل 11ص -أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني  انظر:( 1)

 .13ص -لعائشة أ د 

 [.10، اآلية ]املؤمنون سورت( 2) 

 (.12/148(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )3/201ة )( انظر: تفسة القرآن العظيم البن كث3) 

، بردر احليرات وهنايتهرا لعمرر 15ص -انظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني ( 0)

 .(19/215(، املوسوعة الفقهية الكويتية )81/ 1) -األشقر 

 [.29( سورت البقرت، اآلية ]5)

 [.11( سورت ،اهر، اآلية ]1)

 .(1/83) -انظر: بدر احليات وهنايتها لعمر األشقر  (1)
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﴿،ررة مرررتاخ عنرره ب ررحف البرروا ي.      ﴾ ررالكم. عنرردما تقيضرر آ ﴿      ﴾ 

  .(1) «بالنشور يوم ينفخ يف الصور

يف  برأن بدايرة احليرات اإلنسرانية تكرون برنفخ الررو الرا ح هرو القرول األول القرايض 

 اجلنني، وسبب الرت يح هو:

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول.[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

 :وحيات النبات احليات نوعان: حيات احليوان،أن  [3]

و  تستمد :م ينة احليبا     اصتها احلس واحلركة اإلرا ية.، ومن و و  الرُّ

و ،ت :وحينة الي ن    اصتها النمو واال،تذار.و وصن باحليات من ،ة اتصال الرُّ

عر حياته م ،و د يكون يف احليوان ما يوصن باحليات النَّباتية  ،ن  نس حيات النَّباتهالشَّ

رع ويطول ،ويغتذي ،؛ حيث ينمو ال من  نس حيات احليوان وال  ،وليس هيره حرس   ،كالزَّ

ك بإرا ته هح حتلُّه احليات احليوانيَّة ،يتحرَّ
، وبالنظر إىل اجلنني هإننا نجد أن احليات اإلنسانية (2)

                         
رو  (، 1/110)البررن عطيررة املحرررر الررو يز . وانظررر: (1/219أنرروار التنرررزيل وأيار التأويررل )( 1)

أن التفسرة املنقرول  بدع بالحظدب (،5/281لشنقيطي )أضوار البيان ل (،1/210) لويساملعاين لأل

عرن  (1/198) يف تفسرةه  الطرربيو رد  رال  أي كنرتم معردومني ه لقكرم، :عن الصحابة

لدمدرم   و ذا  بل ووجه ب  اليأو ل لب كن  ظه  نئل ب  أ ل المدتوة الدذ    را د»التفسة األول: 

 .ثم ر ح املنقول عن الصحابة «اأو دهم

 بحرث -عبد ا  بن أ د الرميح  -االستقرار يف الفقه اإلسحمي (، 21/89) انظر:  موع الفتاوى( 2)

 - امعة اإلمرام حممرد برن سرعو  اإلسرحمية  -كلية الييعة  -مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه 

 .919ص - هر1021
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حيرات نباتيرة تتميرز برالنمو هيه إنام تبردأ إذا حلتره الررو ، أمرا  برل ذلرك هرإن حياتره تكرون 

هإن  يل اجلنني  بل »: يقول ابن القيم واال،تذار  ون اإلحساس واحلركة اإلرا ية، 

حركرة النمرو واال،ترذار   يل كان هيره؟ نفخ الرو  هيه هل كان هيه حركة وإحساس أم ال 

ة هلام نف رت هيره الررو  انضرمت حركر ومل تكن حركة نموه وا،تذائه باإلرا ت، كالنبات،

  .(1)«حسيته وإرا ته إىل حركة نموه وا،تذائه

 ن هذا القول هو الذي يتفق مع نصوص العلامر املتقدمني، ومن ذلك:أ[ 0]

يبا  هلرا أن تعرالج يف اسرتنزال الردم مرا  ام »: (2)  ار يف حاشية ابن عابدين)أ( 

مرا ، وإنرام احلمل مضغة أو علقة ومل خيلق له عضو ، و ردروا تلرك املردت بامئرة وعيرين يو

 .(3)«ليس ظآدبتألنه  ;أباحوا ذلك 

 .(4)«النفخ سبب  لق ا  هيها الرو  واحليات»: و ال القرطبي )ب( 

                         
وانظر: أبحاث هقهية يف  ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني  .221ص - التبيان يف أ سام القرآن( 1) 

، عحمرات احليرات واملرامت 145ص -، اخلحيا اجلذعية والقضايا األ ح ية والفقهية للبار 10ص -

 .31ص -أ د حاهظ القاسمي احلسني  بني الفقه والطب

هو: حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز، املعروف بابن عابدين، احلنفي. كان هقيها، أصوليا. ولد سرنة ( 2)

، )إهاضرة هر(. من مؤلفاته: )ر  املحتار عىل الدر امل تار( يف الفقه 1252هر(، و تويف سنة ) 1189)

 األنوار( يف أصول الفقه. 

معجرررم املرررؤلفني  ،(3/01(، هرررتح املبرررني )2/311ر ترمجتررره يف: انظرررر: هديرررة العرررارهني )ررررر]انظ 

(8/11]). 

 (.1/342( حاشية ابن عابدين )3)

 (.12/9( اجلامع ألحكام القرآن )0)
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)ومل   دد  أ ظعدب أمرارت احليرات  )وإ  مل اظهر(»: (1) و ال ابن حجر اهليتمي) ر( 

ن ثرم مل ألنره مجرا  ومر ؛أي مل جترز الصرحت عليره )مل  صل صديه(حد نفخ الرو  هيه  أشهر(

 .(2)«يغسل

وحديث الصا ق املصدوق يدل عىل أنه ال ينفخ هيره الررو  »: و ال ابن  دامة 

، (3)«كدنجلامدا  والدتحإال بعد أربعة أشهر ، و بل ذلك هح يكون نسمة، هح يصىل عليه ، 

لكونره  ;إال باإلرث والوصية ، وال يشرتط هلرام كونره آ ميرا  (أي اجلنني)ال يملك »و ال: 

 ، وا  تعاىل أعلم.(4)«وليس ظآدبت ة ادك احلنلله ذلك وهو نطفة أو علقة ، ثبت 

 

*  *  *  * 

                         
بو العباس، ولقب باهليتمي هو: أ د بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، وكنيته أ( 1)

هرر(.  810هر(. هقيه شاهعي  تهد. تويف سنة ) 848نسبة إىل حملة أيب اهليتم بمف حيث. ولد سنة )

من مصنفاته: )الفتاوى الفقهية الكربى(، )مبلد األرب يف هضائل العرب(، )الزوا رر عرن ا ررتاف 

 الكبائر(، )حتفة املحتاج لي  املنهاج(. 

 .( [1/223(، األعحم )2/152(، معجم املؤلفني) 1/148يف: البدر الطالع )] انظر ترمجته  

 .(3/112حتفة املحتاج )( 2)

 (.2/244( املغني )3)

 (.14/11( املغني )0)
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 وهيه ثحثة مطالب:

بررام يف ذلررك العررامل  - املال شررك أن كررل مركررز مررن مراكررز التلقرريح الصررناعي يف العرر

حيتفظ يف معملره بأ نرة )بويضرات ملقحرة(  مردت، والغررض الررئيس مرن  - اإلسحمي

األ نة هو است دامها يف حال هشل التلقيح الصناعي يف املرت األوىل ؛ إذ يتم يف هذه جتميد 

األوىل، بويضات، يزرع يف بطانة رحم املرأت ثحث منها يف املررت  1 -0العا ت تلقيح حوا  

  .(1)وحيتفظ بالبا ي الستعامهلا يف حال هشل العملية األوىل

و د كان األطبار يست لصون بويضرة واحردت مرن مبريي املررأت، ويلقحوهنرا براملني يف 

هقط، ونظرًا  %5ثم ينقلوهنا إىل رحم املرأت، وكانت نسبة نجا  هذه العملية  ،أنبوبة ا تبار

ت أرا وا تلقيح أكثر من بويضة هقاموا بتنشيط مبيي لتدين نسبة نجا  تلقيح بويضة واحد

املرأت باست دام عقا ة وأ وية مثل )الكلوميد(، ثم سحب عد  من البويضات وإ صاهبا 

وارتفعرت إىل  ،بإعرا ت بويضرتني ملقحترني %23و د زا ت نسبة النجا  لتصل إىل  ،مجيعاً 

                         
 . عبرد ا  حسرن  -، مصرة األ نرة يف البنروك 141ص -أ ح يات التلقيح الصناعي للبار  انظر:( 1) 

( شرعبان 23-24) -ة إسرحمية لربعي املامرسرات الطبيرة( بحرث مقردم إىل نردوت )رتير -باسحمة 

سلسرلة مطبوعرات املنظمرة اإلسرحمية  -الكويرت  -م 1891( إبريرل 21-19هر املواهرق ) 1041

، اإلنجرراب 219ص-، االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم 005ص -للعلرروم الطبيررة بالكويررت 

 .24ص -نباطي ، بنوك النطن واأل نة لعطا الس81ص -الصناعي ملحمد زهرت 
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وق يف  رردار الرررحم ثررم و ررد أن نسرربة العلرر ،بإعررا ت ثررحث بويضررات ملقحررات 34.1%

وما حيمل مرن خمراطر تزيرد،  بل إن هرص احلمل املتعد  ،الدا يل تقل بإعا ت أربع أو أكثر

  .(1)ويرتك الفائي الست دامه يف حالة الفشل ،ولذا تنقل عا ت ثحث بويضات ملقحة

القيرام بسرحب مرن َثرّم و األطبرار بتلقريح ثرحث بويضرات هقرط، وسبب عردم اكتفرار

هو  في تكالين سحب البويضات عىل الزو ني ؛ إذ  يف حال الفشل،بويضات  ديدت 

إن كل عملية منها تكلن ما بني أربعة آالف وستة آالف  والر، هذا من  هة، ومن  هرة 

أ رى هإن االحتفا  باأل نة املجمدت يؤ ي إىل عدم تعرريي املررأت ملتاعرب الرد ول إىل 

باإلضراهة إىل أن الرزوج  رد يكرون يف املستشفى وخماطر التنظة وسحب البويضات، هرذا 

بلد والزو ة يف بلد آ ر عند إعرا ت عمليرة التلقريح الصرناعي بعرد هشرل العمليرة األوىل، 

  .(2)هيكون يف جتميد اللقائح  هعًا لكلفة ومشقة السفر

و د تطور األمر ليأ ذ بعدًا آ ر يتمثرل يف جتميرد هرذه األ نرة السرت دامها مرن  برل 

  .(3)دون يف املستقبل، ولو بعد عيات السننيأصحاهبا و تام يري

                         
، 005ص -صة األ نة يف البنوك لباسحمة م، 141ص -أ ح يات التلقيح الصناعي للبار  انظر:( 1) 

، 123ص -، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 81ص -اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 

ة بحرث مقردم إىل نردوت )رتيرة إسرحمي - . مرأمون احلراج عريل إبرراهيم  -البويضات امللقحة  

 -م 1891( إبريررل 21-19هررر املواهررق ) 1041( شررعبان 23-24) -لرربعي املامرسررات الطبيررة( 

 .051ص - سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت -الكويت 

 -، اإلنجراب الصرناعي ملحمرد زهررت 142، 141ص -انظر: أ ح يات التلقريح الصرناعي للبرار ( 2) 

 . 91ص -، هقه النوازل للجيزاين 158ص-بأي ثمن لسمة عباس (، أعطني طفح149، 89ص)

 .120ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  انظر:( 3) 

 من اخلحف يف أ ىص مدت يمكن جتميد األ نة  حهلا.  504ما تقدم ص بع براصنة 
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من أ،راض جتميد األ نة )البويضات امللقحة( يف املجتمعرات ،رة اإلسرحمية حتقيرق 

املكاسب املالية من  حل بيع هذه األ نة لزو ني عقيمني را،بني يف اإلنجراب، أو حترى 

ات زوج را،بة يف اإلنجاب يتم زرع البويضة امللقحة يف ر ها، كام  د يرتم المرأت ليست ذ

 (1) ذلك من  حل تربع الزو ني باللقيحة.

بعي مراكز طفل األنابيب حتاول أن تستفيد من الفائي من األ نرة لردهيا برأن أن  كام

األ نرة يف  واحدا أو اثنرني مرنبأن يضيفوا إىل أ نتها  ختلطها مع أ نة امرأت حتت العحج،

 (2) البنك لكي تكون هرصة احلمل ونجاحه أكرب.

 إ رار التجارب العلمية عرىل األ نرة،من أ،راض جتميد األ نة )البويضات امللقحة( 

إ رررار ، ويمكررن االسررتفا ت مررن يف األوسرراط العلميررة كبررةاً  علميرراً  أصرربح مطلبرراً والررذي 

 التجارب والبحوث عىل األ نة )البويضات امللقحة( يف املجاالت التالية:

البحروث ولرهع هذه النسبة البد من إ ررار رهع نسبة النجا  للتلقيح الصناعي: [ 1]

 االلتصراق ببطانرة الررحم،يضات امل صبة املعا ت إىل الرحم يف وهشل البالسبب يف عرهة مل

                         
عبررد ا  مصررة األ نررة يف البنرروك ل، 110-113ص -أ ح يررات التلقرريح الصررناعي للبررار ( انظررر: 1)

، 211ص -أحكرام اجلنرني لعمرر ،رانم ، 19اجلديد يف الفتاوى اليرعية ص  ،005ص -باسحمة 

 . 120ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 

 .   005ص -مصة األ نة يف البنوك لعبد ا  باسحمة ( انظر: 2)
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أن الفرررتت الطويلررة مررن التجميررد مل حترردث  لررًح يف  وإ رررار البحرروث لحطمئنرران عررىل

 .البويضات امللقحة

البحروث ملعرهرة أسرباب  البحث يف أسباب العقم عند الر ال: ومن ذلك إ ررار[ 2]

ومعرهة أسباب ا رتاق أكثر من حيوان منروي  ،امتناع بعي احليوانات املنوية من التلقيح

  ا يؤ ي إىل هشل احلمل. البويضة

هاإل هرراض املتكرررر يعترررب مررن املشرركحت ة حرراالت اإل هرراض املتكرررر:  راسرر[ 3]

ضة امللقحرة التري ترتحكم بوي صور يف  ينات ال :و د يكون من أسبابه ،الطبية املستعصية

والبررد مررن إ رررار البحرروث عررىل  ،يف عوامررل النمررو أو عوامررل العلرروق يف  رردار الرررحم

  .يضات ملعرهة أسباب ذلكوالب

وذلك لتش يص األمراض الوراثية الوراثية يف البويضة امللقحة:  راسة الصفات [ 0]

 .وحماولة عح ها مستقبحً 

كرررالتعرض وذلرررك  الناجترررة عرررن عوامرررل بيئيرررة: راسرررة التشررروهات اخللقيرررة [ 5]

، أو بسرربب اإلصررابة برربعي األمررراض ،أو املرروا  الكيميائيررة السررامة ،لألشررعة السررينية

 معرهررررة العوامررررل األ رررررى الكثررررةت يضررررات امللقحررررة يررررؤ ي إىلوالبحررررث يف البو

 .املجهولة

 راسررة طرررق انقسررام البويضررة امللقحررة الترري ينررتج منهررا احلمررل الترروأمي املطررابق [ 1]

  و،ةها.

كررام تسررت دم هررذه األ نررة يف  ررال بحرروث معاجلررة بعرري األمررراض املزمنررة: [ 1]

كررربعي أمرررراض الررردم النرررا رت وأمرررراض الرسرررطان، ويف  راسرررة الفةوسرررات، ويف 
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 .(1) ال بحوث الغد  الصامر

ومصدر هذه األ نة التي يتم إ رار التجارب عليهرا هرو األ نرة الفائضرة مرن عمليرة 

التلقيح الصناعي والتي يت ىل عنها أصحاهبا، وأحيانًا تكون هذه األ نة معدت منذ البداية 

بحراث للتجارب، وذلك برأن يترربع املتربعرون باحليوانرات املنويرة والبويضرات ملراكرز األ

 .(2)املت صصة ليتم الت صيب ومن ثم إ رار التجارب عليها

وإ رار التجرارب والبحروث العلميرة عرىل هرذه األ نرة  رال  ردل كبرة عنرد علرامر 

الغرب، والرأي السائد يف أمريكا وبريطانيا و،ةمها املواهقة عىل است دام هذه األ نرة يف 

 .(3)يوم بداية نمو اجلهاز العصبيالبحوث حتى اليوم الرابع عي، باعتبار هذا ال

                         
تجرارب العلميرة وزراعرة األعضرار االستفا ت من األ نة املجهضة أو الزائدت عن احلا ة يف ال انظر:( 1) 

(، االستنسراخ 1918-3/1911) -الدورت السا سة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -ملأمون احلاج 

، اجلديررد يف الفترراوى 214ص -، أحكررام اجلنررني لعمررر ،ررانم 215ص-واإلنجرراب لكررارم ،نرريم 

 نة لعطا السرنباطي ، بنوك النطن واأل19ص -اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري 

(، مدى ميوعية است دام 942-1/944) -، املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة 120ص -

 .311األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 -، املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة24ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي  انظر:( 2) 

(1/910). 

، 211ص-، االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم 214ص -،ررانم  انظررر: أحكررام اجلنررني لعمررر( 3) 

 -، أعطنرري طفررح بررأي ثمررن لسررمة عبرراس 145-140ص -أ ح يررات التلقرريح الصررناعي للبررار 

(، اآلثار املرتتبة عرىل عمليرة التلقريح 1/910) -، املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة 190ص

 - 1ط -مفر  - سروق  -يامن للني والتوزيرع العلم واإل - .شو ي زكريا الصاحلي  -الصناعي 

 .31ص -م 2441هر/1029

 .519-511ص وانظر ما تقدم: 
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 وهيه ثحثة مطالب:

األصل أن ال يكون هناك هائي من البويضات امللقحة، و د نصت املنظمة اإلسحمية 

برل إن  مرع الفقره  ،(1)للعلوم الطبية عىل أن الوضع األمثل هرو أن ال يو رد هرائي منهرا

أو رب ذلرك، حيرث  رار يف  رراره بشرأن  املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسرحمياإلسحمي 

يف ضور ما حتقق علميًا من إمكان حفظ »)البييضات امللقحة الزائدت عن احلا ة( ما نصه: 

يضرات اال تصرار عرىل العرد  يجيرب عنرد تلقريح الب ،لقحة للسحب منهاامليضات ،ة يالب

  .(2)«يضات امللقحةيتفا يًا لو و  هائي من الب ،للزرع يف كل مرت املطلوب

 و ا يستدل به عىل األصل املتقدم ما ييل: 

انية، ومنرع أن منع و و  البويضرات امللقحرة الفائضرة هيره احررتام للحيرات اإلنسر[ 1]

 مون بالقيم الدينية واخللقية من العبث هبذه البويضات.لألطبار الذين ال يلتز

؛ هلا بعد وهات زو ها، مع حرمة ذلكأن الزو ة  د تطلب نقل البويضات امللقحة [ 2]

 ألن وهات الزوج تنهي احليات الزو ية.

                         
-19هرر املواهرق ) 1041( شرعبان 23-24) -ندوت )رتية إسحمية لربعي املامرسرات الطبيرة( ( يف 1) 

 .151ص -ثبت الندوت  -م 1891( إبريل 21

( 24-10هرر املواهرق )1014( شرعبان 23-11ملردت مرن ) ورته السا سة املنعقدت يف  ردت يف اوذلك يف ( 2) 

 .(55،  رار ر م )119ص - رارات وتوصيات  مع الفقه اإلسحمي انظر:  م.1884مارس 
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 حتى ال يو د هائي حيتار الفقهار يف كيفية التفف هيه.[ 3]

أن و ررو  هررذه البويضررات امللقحررة الفائضررة يف بنرروك األ نررة جيعلهررا عرضررة [ 0]

 .(1)ا تحط األنساب لح تحط الذي يرتتب عليه

السابق إىل البديل الذي يتحقق به املقصو ، وهو  مع الفقه اإلسحمي و د أشار  رار 

حفظ البويضات ،ة امللقحة للسرحب منهرا عنرد احلا رة، هيقروم الطبيرب املعرالج حينئرذ  

 بتلقيح العد  الذي حيتا ه يف كل عملية تلقيح صناعي  ار ي.

لبويضات امللقحة ألي سبب من األسباب، هح  حف بني إال أنه إذا و د هائي من ا

الفقهار املعا ين يف حتريم است دام البويضة امللقحة لتحقيق  ل لغة صاحبة البويضة، 

البد من اختاذ االحتياطات الكفيلة باحليلولة  ون اسرتعامل البويضرة امللقحرة يف  رل وأنه 

  .(2)،ة ميوع

عند  يام املعا ون يف حكم جتميد البويضات امللقحة  وهيام عدا ذلك ا تلن الفقهار

وهق ضوابط حمد ت متنع من ا تحطها، وبيران ا رتحههم و من الزمان، مدت ،لذلكاحلا ة 

 كام ييل:

                         
النروازل امل تصرة (، 151، 001ص) -)رتية إسحمية لبعي املامرسرات الطبيرة( ثبت ندوت  انظر:( 1) 

 .1234ص -باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 

بشرأن )البييضرات امللقحرة املنبثق عرن منظمرة املرؤمتر اإلسرحمي   مع الفقه اإلسحمي  ار يف  رار( 2) 

وجيددب ا ددنل  ليضددب املدم ددب ة ابددرأة أ ددر،يحيددرح اسدديختاح ال » الزائرردت عررن احلا ررة( مررا نصرره:

 رررارات .]«وع ددري بيفدد يضددب املدم ددب ة  ددلياالحيينجتددن  الكويدددب ظنحليدبلددب دو  اسدديعامل ال 

ثبرت نردوت )رتيرة إسرحمية وانظرر:  (55،  رار ر رم )119ص -وتوصيات  مع الفقه اإلسحمي 

 [.151ص -لبعي املامرسات الطبية( 
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 األقوال يف املسألة:

 القول األول: جيوز جتميد البويضات امللقحة بأربعة  وط هي:

 قحة.تجميد البويضات امللأن يكون هناك حا ة ل[ 1]

 هرة مركزيرة موثو رة، تعتمرد إ ررارات  البويضات امللقحةأن ييف عىل حفظ [ 2]

موثو ة ومضمونة تكفل عدم ا تحط األنساب، وييف عليها أش اص ثقات يف  ينهم 

 وعلمهم.

أن يصرردر  ررانون مررن الدولررة يررنظم هررذه العمليررة بحيررث يرتتررب عررىل امل ررالفني [ 3]

 .(1)واملتحعبني عقوبات را عة

 .(2)أال تطول مدت الت زين  شية و وع طحق أو وهات الزوج أثنارها[ 0]

مجعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية املنبثقررة عررن نقابررة األطبررار  وإىل هررذا القررول ذهبررت

 .(4) ، وهو  ول بعي الباحثني(3)األر نية

                         
 (.1/101) - ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية  انظر:( 1) 

ة رررررنظررام وحرردات اإل صرراب واأل نية إىل أنرره صرردر يف اململكررة العربيررة السررعو  و ددت  اإلشددن ة 

 -هرر 1021حمرم  23 - 0430العد   - ريدت أم القرى يف  التنفيذيةونيت الئحته  وعحج العقم

 .14-5ص

 .114ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 2) 

ضرة نقرل البويإثبرات بقرار الزو يرة عنرد وأمن الرضرر، مرع  أنه لو ربط األمر باحلا ة، والذي  ظهر 

 ، وا  أعلم.192ص -عقم الر ال لعبد اخلالق يونس كام يف لكان كاهيًا امللقحة إىل املرأت 

 (.1/101) -ر نية  ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية األ انظر:( 3) 

ة اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمرراض النسرائي، 114ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 0) 

 (.118، 111)ص -والعقم أل د اجلابري 
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بثرق املنحيرم جتميد البويضات امللقحة، وإليه ذهب  مع الفقه اإلسحمي  المبل الثنين:

 . (2)وهو  ول أكثر الباحثني ،(1) عن منظمة املؤمتر اإلسحمي

 أدلة األقوال:

 المنئدب  ظ ربب   يت ال ب ضن  املدم ب ظام  يل:أم نب المبل الثنين أوالً: اسيتل 

إن يف جتميد األ نة حبسًا للحيات عن مواصلة نموها حتى تصل الغاية املقدرت هلا، [ 1]

 (3)وهذا ال جيوز.

بأن هذه اللقائح ليست أ نة عىل و ه احلقيقة ما  ام أهنرا مل تنقرل  ش  ذا التليل: و ين

، - (5) كام تقدم -، كام أن احليات اإلنسانية يف اجلنني إنام تكون بنفخ الرو  هيه (4) إىل الرحم

ثم إن هذه األ نة لو تركت  ارج الرحم هإن نموها يتو ن، هفي جتميدها حفا  عىل مرا 

 يات حتى يمكن االنتفاع هبا يف املستقبل. هيها من احل

                         
-10هرر املواهرق )1014( شرعبان 23-11 ورته السا سة املنعقدت يف  دت يف املردت مرن )( وذلك يف 1) 

،  رررار ر ررم 119ص - رررارات وتوصرريات  مررع الفقرره اإلسررحمي انظررر:  م.1884( مررارس 24

(55). 

 -أحكام التلقيح ،ة الطبيعري لسرعد الشرويرخ ، 82ص-زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   انظر:( 2) 

املوسروعة  ،25ص -اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي لشو ي زكريرا الصراحلي ، 591ص

املسرائل الطبيرة  ،213ص  -أحكام اجلنني لعمرر ،رانم  (،1/918) -الفقهية لأل نة لسعيد موهعة 

  (.1/218) -املستجدت للنتشة 

 .83ص -أل نة هلاشم مجيل عبد ا  زراعة ا انظر:( 3) 

 .531-531ما تقدم ص :انظر( 0) 

 .518( ص5) 
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جتميد البويضات امللقحة يعو  عرىل هرذا  وإن من مقاصد الييعة حفظ النسب، [ 2]

املقصد باإلبطال، هيجب منعه والقول بتحريمه صيانة ألنساب الناس عرن اال رتحط، أو 

 التشكيك هيها.

ويف منرع جتميرد البويضرات  إن الييعة  ارت بسد الذرائع املوصرلة إىل املحررم،[ 3]

 امللقحة سد لذريعة ا تحط اإلنساب عمدًا أو  طأ.

، واملفاسررد املرتتبررة عررىل جتميررد « رر املفاسررد مقرردم عررىل  لررب املصررالح»إن [ 0]

عمدًا أو  طرأ، وحصرول الشرك يف األنسراب  البويضاتالبويضات امللقحة من ا تحط 

 ت امللقحة.أعظم من املصالح املرتتبة عىل جتميد البويضا

إن يف جتميررد البويضررات امللقحررة و وعررًا يف الشرربهات ؛ الحررتامل ا تحطهررا، هررح [ 5]

و رد أمرر املسرلم باتقرار الشربهات  البويضة امللقحرة ألصرحاهبا،يمكن الوثوق بنسبة هذه 

وظييهام بشي هن  ال  عد هد  ظنِيل وإ  احلراح  لظنِي إ  احلالل ):  ال  واالبتعا  عنها،

الين،ل م   اام  الش هن  اسيربأ لت يه وصرضهل وب  و ع ة الشد هن  و دع ة  كثري ب 

 .(2)(1)(احلراح

إنام يستقيم االستدالل هبا إذا كان الباب سريفتح  :و  ك  أ  اين ش األدلب السنظمب ظأنه

برردون ضرروابط، وأمررا إذا وضررعت ضرروابط جتميررد البويضررات امللقحررة عررىل مفرراعيه يف 

اشرتاط أن ييف عرىل د املذكورت هح يبقى و ه للتحريم، ومن ذلك ووسائل متنع املفاس

                         
 .510( تقدم خترجيه ص 1) 

زراعرة  ،591-592ص -أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ األ لة السرابقة يف: انظر ( 2) 

عي لشرو ي زكريرا ، اآلثرار املرتتبرة عرىل عمليرة التلقريح الصرنا82ص -األ نة هلاشم مجيل عبد ا  

أحكرام اجلنرني لعمرر ، (1/918) -املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة  ،20ص -الصاحلي 

 .213ص -،انم 



 

 

 

572 
 

جتميد البويضرات امللقحرة  هرة مركزيرة موثو رة أو أن ُيقتفر يف ذلرك عرىل مراكرز طبيرة 

تتروىل  ،مت صصة تكون تابعة جلهات رسمية، ويتوىل اإل اف عليهرا جلران   عيرة طبيرة

  التحقق من عدت أمور يف كل حالة وهي:

البويضات امللقحة، وأن يقتف التجميد عىل مدت لتجميد قق من  يام احلا ة التح[ 1]

 تندهع هبا احلا ة.

 يكونروا مرنجتميد البويضات امللقحة، هح جيوز أن عىل التأكد من عدالة العاملني [ 2]

 الفساق.أو الكفار 

ضرمن املهنية لعمليرة التجميرد واحلفرظ، والتري توالتأكد من سحمة الطرق الفنية [ 3]

 عدم و وع ا تحط البويضات امللقحة عىل سبيل العمد أو اخلطأ.

مرن  رارج نطراق الزو يرة، والتأكرد التأكد من عدم استعامل البويضات امللقحرة [ 0]

 (1)البويضات امللقحة بعد موت أصحاهبا، أو زوال حا تهم لتجميدها.هذه إتحف 

يف سربيل ترحيف املحراذير بعضرها  اختراذ أ ررى يمكرنوهناك عدت إ رارات احتياطيرة 

 السابقة، ومنها:

 عىل األنبوبة وعىل الدرج اخلاص به يف احلاهظة. الزو نيأن يتم حفر اسم [ 1]

البويضرات ، بحيرث ال خترتلط مرع زو رنيأن يتم ختصيص ثح رة صرغةت لكرل [ 2]

 امللقحة األ رى.

مرع  ،لتجميردبعد ا البويضات امللقحةتلك احلاهظات التي حتوي  الزو نيإعطار [ 3]

 .(2)البويضاتطريقة حفظ ومتابعة تلك  إعطائهام

                         
 .525ما تقدم ص :انظر( 1) 

 .515ما تقدم ص :انظر( 2) 
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ثننيددنً ً:   كدد  أ   سدديتل ألمدد نب المددبل األول المددنئدني ظجددبا    يددت ال ب ضددن  

 املدم ب ظام  يل:

 دليل.بأن األصل يف حكم هذه املسألة هو اإلباحة، هح ينتقل عنها إال [ 1]

البويضرات امللقحرة حيقرق هرذا  ن من مقاصد اليريعة حصرول النسرل، وجتميردأ[ 2]

 .د اليعياملقص

أن يف جتميد البويضات امللقحة ختفيفًا من األعبار املا يرة والبدنيرة عرىل الرزو ني، [ 3]

 (1)(.البسنئل هلن أحكنح املمنمت)والقاعدت اليعية أن 

ح ، وسربب الرت ري جتميد البويضات امللقحرة الرا ح هو القول األول القايض بجواز

 هو:

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول.[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

أن اليوط التي اشرتطها أصحاب هذا القرول كفيلرة بتفرا ي املحراذير التري مرن [ 3]

 أ لها ذهب أصحاب القول الثاين إىل التحريم.

نسبة الفشل العاليرة لعمليرات أن احلا ة ملحة لتجميد البويضات امللقحة بسبب  [0]

، ومن ثم نجد أن كل مراكز عحج العقم يف العرامل % 14التلقيح الصناعي والتي تزيد عن 

، ومن حررم جتميرد البويضرات امللقحرة إنرام حرمره مرن براب سرد (2)تقوم بتجميد اللقائح

                         
اإلنجراب ، 23ص - زكريرا الصراحليلشرو ي  اآلثرار املرتتبرة عرىل عمليرة التلقريح الصرناعي انظر:( 1) 

 .148ص -حمد زهرت الصناعي مل

 .91-95ص -اخلحيا اجلذعية والقضايا األ ح ية والفقهية للبار  انظر:( 2) 
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كيرد مرع (، لكن بالتأبن حرح ستًا لدذ  عب   نح لد صد ب الراج بالذريعة، والقاعدت أن )

 اختاذ كاهة االحتياطات الحزمة ملنع و وع املحظور، وا  تعاىل أعلم.

وحيررث  لنررا بجررواز جتميررد البويضررات امللقحررة مررن حيررث األصررل ملصررلحة حتقيررق 

اإلنجاب للزو ني، هإنه ال بد من تقييد ذلك بعدم و و  رضر يف اسرت دام هرذه األ نرة 

(، وجتميد األ نرة مرا زال يف احلقيقرة وال رضا  ال رض املجمدت ؛ إذ القاعدت اليعية أنه )

يف مرحلة التجارب، ومل يتبني إىل اآلن مدى امل اطر التي يمكرن أن ترنجم عرن اسرت دام 

، وعليه هح بد من  ف اجلواز عىل مدت زمنية يكون استعامل (1)األ نة املجمدت ملدت طويلة

 أعلم.اللقائح املجمدت  حهلا مأمون العا بة، وا  تعاىل 

ا تلن الباحثون املعا ون يف حكم إتحف األ نرة املجمردت الزائردت عرن احلا رة يف 

عمليات التلقيح الصناعي: همنهم مرن رأى  رواز إتحههرا، ومرنهم مرن رأى عردم  رواز 

 .ذلك وأنه جيب تركها حتى يتو ن نموها وتنتهي حياهتا  ون تد ل من أحد

و حههم هنا مبني عىل  حههم يف حتديد بداية احليات اإلنسانية للجنرني، همرن رأى أن 

بداية احليات اإلنسانية تكون من حلظة تلقيح البويضة باحليوان املنوي مطلقًا رأى أن إتحف 

البويضة امللقحة هو إتحف حليات حمرتمة هح جيوز، يف حني رأى أكثر البراحثني أن البويضرة 

سوار منهم من يررى أن بدايرة احليرات  -حة ال حرمة هلا ما مل تكن يف  ا ل  سد املرأت امللق

 ،اإلنسانية بنفخ الرو  يف اجلنني، أو من يرى أن بداية احليات من االنغراس يف بطانة الرحم

                         
اآلثرار املرتتبرة عرىل عمليرة التلقريح الصرناعي ، 114ص -اإلنجاب الصرناعي ملحمرد زهررت  انظر:( 1) 

 .20ص -  .شو ي زكريا الصاحلي



           

 

 

 

575 
 

، وال شرك أن القرول الثراين هرو -أو من يرى أهنا من التلقيح إذا كانت  ا ل  سد املرأت 

 .- (1) هو ظاهر من عرض اخلحف يف مسألة بداية احليات الذي تقدم بيانهكام -الصحيح 

 ،وعليه هالصحيح  واز إتحف األ نة املجمدت الفائضة ؛ إذ مآهلا إىل التلرن مرن  هرة

 -ثم من  هة أ رى إتحهها يرسع يف منع عبرث العرابثني هبرا  رن ال خيراف ا  عرز و رل 

، يف حرني أن -  جتارب ال تتواهق مع مقاصد اليعسوار يف حتقيق  ل ،ة ميوع، أو يف

تركها  ون عناية حتى هتلك يعطي بعي الو ت ملثل هؤالر العابثني يمكن أن يستغلوه يف 

عبثهم، ومن َثمّ  هقد    بعي الفقهار املعا ين بو روب إتحههرا هرور إنتهرار حا رة 

ا،بني يف العبرث هبرذه األ نرة ، وهو متجه ملا هيه من  طرع الطريرق عرىل الرر(2)الزو ني هلا

 املجمدت.  

يف ندوهتا التي عقدت املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت و د  ار يف توصيات 

الرتيرررة بعنررروان )م 1891( إبريرررل 21-19هرررر املواهرررق ) 1041( شرررعبان 23-24)يف 

ضدن  ب  أبن إلا حصل منئضل مرت، األكثر ب أ  ال»(: اإلسحمية لبعي املامرسات الطبية

املدم ب ليس هلن حربب رشصيب ب  أي نبعل وال احرتاح هلن   ل أ  ايغر، ة جتا  الدرحمل 

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)«وأنه لذلك ال   ييع إصتابهن ظأي وسيدب

                         
 .591-519( ص1) 

، زراعرة  حيرا اجلهراز العصربي 131ص -امل ترار السرحمي الطب يف ضور اإليرامن ملحمرد  انظر:( 2) 

ضررمن بحرروث الرردورت السا سررة ملجمررع الفقرره  -الشرريخ حممررد امل تررار السررحمي  -و اصررة املررخ 

(، أحكررام 3/1152) -م 1884هررر/1014 -اإلسررحمي املنبثررق عررن منظمررة املررومتر اإلسررحمي 

 .140ص -التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 .151ص -وت )رتية إسحمية لبعي املامرسات الطبية( ثبت ند( 3) 
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عرىل األ نرة املجمردت اث والتجارب إ رار األبحا تلن الفقهار املعا ون يف حكم 

 )البويضات امللقحة(، وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

ة ررررررررررار األبحررررراث والتجرررررارب عرررررىل األ نررررررررإ وز رررررررررررجي المدددددبل األول:

رابطرررة العرررامل اإلسرررحمي املنبثرررق عرررن  يجمرررع الفقهررر، وإليررره ذهرررب املدتررررررراملجم

، وهرررو (2) بالكويرررت باألكثريرررةسرررحمية للعلررروم الطبيرررة واملنظمرررة اإل، (1)اإلسرررحمي 

                         
-18 ررررار املجمرررع بشرررأن اخلحيرررا اجلذعيرررة يف الررردورت السرررابعة عيرررت املنعقررردت يف  ةجدددنء ( 1) 

جيب  احلصبل صىل اخلال ن اجلذصيدب واي ييهدن »م: 11/12/2443-13هر املواهق 23/14/1020

يب امل نحب ل إلا كن  بصت  ن ب نحًن ل وب  للك واسيختابهن هبتف العالج أو إلجراء األظ نث العد 

الدمنئح الونئضدب بد  بشدن  ع أجتودنل األننظيدب إلا وجدت   -5املصند  اةايب:  -صىل س يل املثنل  -

 .«واربع هبن البالتا  بع اليأكيت صىل أنه ال جيب  اسيختابهن ة  ل  ري بيفوع

 .280 ص- 11العد  -انظر:  لة املجمع الفقهي اإلسحمي  

( ربيرع 21-23توصيات ندوت )رتية إسحمية لزراعة بعي األعضار البيية( املنعقردت يف ) جنء ة( 2) 

)الددذي  نلودده  صددىل  أي األكثر ددب»مانصرره:  م1898( أكترروبر 21-23هررر املواهررق )1014األول 

  إجدراء ب  جبا  إصتاح ال ييضن  املدم ب   ل انغراسهن ة الرحم ظأي وسديدبل ال بدننع بد ال عض(

 .«اليجن ب العد يب امليفوصب صديهن

سلسرلة مطبوعرات -الكويرت -ثبت ندوت )رتية إسحمية لزراعرة بعري األعضرار البيرية( انظر:  

الردورت -. وانظر:  لة  مع الفقه اإلسرحمي 109ص-املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت 

 .(3/2411)-السا سة 
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 وذلك بستة  وط: ،(1)بعي الباحثني ول 

إ رار التجارب التي أن تتفق هذه األبحاث مع املقاصد العامة للييعة، هح جيوز [ 1]

 يرا  هبا تغية هطرت ا ، أو استغحل العلم للي والفسا .

تجررارب حتقيررق مصررالح  عيررة معتررربت أن يكررون املقصررو  مررن األبحرراث وال[ 2]

، هرررح يصرررح أن يكرررون إىل مرتبرررة التحسرررينات تنرررزلوال ال تقرررل عرررن احلا يرررات، 

الغرررض مررن إ رررار التجررارب عررىل األ نررة اسررت راج مستحرضررات التجميررل عررىل 

 سبيل املثال.

عدم و و  البرديل عرن األ نرة املجمردت لتحقيرق املصرالح املبتغرات بحيرث يتعرني [ 3]

 ارب عليها.إ رار التج

 عدم نقل اللقائح املست دمة يف البحث العلمي إىل الرحم.[ 0]

 مواهقة الزو ني مواهقة  حية.[ 5]

مواهقة اجلهررات امل تصرة، والقيرام باألبحراث حترت إ اههرا للتحقرق مرن تروهر [ 1]

                         
، مدى ميوعية است دام األ نة البيية 123ص-راهيم حممد رحيم أحكام اإل هاض إلب انظر:( 1) 

-، األحكرام املتصرلة برالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل يف الفقره اإلسرحمي 321أليمن اجلمرل ص

م 2441هرر/1029- 1ط-لبنران -برةوت - ار البشائر اإلسحمية - .سارت شايف سعيد اهلا ري 

، أطفال األنابيب بني العلرم واليريعة 049ص- د ، األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ504ص-

، 88ص)-، أبحرراث هقهيررة يف  ضررايا طبيررة معررا ت ملحمررد نعرريم ياسررني 218ص-لزيررا  سررحمة 

(، األحكرام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب 1/955)-(، املوسوعة الفقهية لأل نة لسرعيد موهعرة 118

نية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكراثر ، األحكام اليعية والقانو101ص-الطبية حلسني العبيد  

 .128ص-، اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت 111ص-للسيد مهران 
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 .(1) اليوط املتقدمة

، وإليره ذهرب  تإ رار األبحاث والتجرارب عرىل األ نرة املجمردال جيوز  المبل الثنين:

 . (2)بعي الباحثني

 أدلة األقوال:

إجدراء األظ دنث واليجدن ب المنئدب  ظعدتح جدبا  أم نب المبل الثنين أوالً: اسيتل 

 ظام  يل: صىل األجيب املج تة

، والبويضة امللقحة هي أصل اإلنسان، همن    ﴾(3)﴿ وله تعاىل: [ 1]

                         
(، األحكام األحكام 321، 348مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص) انظر:( 1) 

ا أبحراث هقهيرة يف  ضراي ،502-501ص-املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلرا ري 

-املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة  ،(123-124ص )-طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني 

، 101ص-األحكام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب الطبيرة حلسرني العبيرد   ،(914-913، 1/951)

، اإلنجاب 111ص-األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

-االستفا ت من األ نة املجهضة أو الزائدت لعمر األشرقر ،132-128ص -حمد زهرت الصناعي مل

 (.3/1808)-الدورت السا سة - لة  مع الفقه اإلسحمي 

مسرؤولية  124ص-اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسرائية والعقرم أل رد اجلرابري  انظر:( 2) 

، حكرم 129ص-النطن واأل نة لعطرا السرنباطي ، بنوك 239ص-الطبيب اجلنائية ألسامة التايه 

الدورت - لة  مع الفقه اإلسحمي -االستفا ت من األ نة املجهضة أو الزائدت عن احلا ة للعبا ي 

النروازل امل تصرة براملرأت يف  (،1/218)-املسائل الطبية املستجدت للنتشرة ، (3/1931)-السا سة 

-أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ، 1233ص-العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 

املشاركني يف ، وهو رأي بعي 045-381ص-أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ ، 110ص

 لة  مرع الفقره و 109ص كام يف ثبت الندوتندوت )رتية إسحمية لزراعة بعي األعضار البيية( 

 (.3/2411)-الدورت السا سة -اإلسحمي 

 [.14، اآلية ]إليارسورت ا( 3) 
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  .(1)ال تكون حمًح للتجاربمتام تكريمه أن 

بأن البويضة امللقحة ال يمكن اعتبارها إنسانًا وهري مل تنغررس و ت نب ش  ذا التليل: 

،      ﴾(2)﴿ يف  دار الرحم وهو القرار املكني كرام  رال ا  تعراىل:

  .(3)هاوبالتا  هيمكن االنتفاع هبا  بل ذلك، لعدم حرمت

أن البويضات امللقحة الزائدت تعد أ نة، واجلنني لره حرمرة وكرامرة، وجيرب أن ال [ 2]

  .(4)يعتدى عليه بجعله حمًح للتجارب العلمية

بعدم التسليم بكون البويضات امللقحة املو و ت  ارج الرحم و ت نب ش  ذا التليل: 

أمه ، وهذا باتفاق أهل اللغة والفقهار   نينًا، ألن اجلنني يف اللغة هو الولد املستور يف بطن

 .(6)(5)كام سبق بيانه 

وستكون إنسانًا  ضة امللقحة هي أول أ وار اإلنسان الذي كرمه ا  تعاىل،ويأن الب[ 3]

بجعلها حمرًح ههي مستعدت للحيات ومستقبلة هلا، هيحرم العدوان عليها ، كامًح ولو احتامالً 

  .(7)عتدار عىل بيي الصيد يف احلرم ياسًا عىل حتريم االللتجارب، 

                         
 .(1/218)-انظر: املسائل الطبية املستجدت للنتشة ( 1) 

 [.13، اآلية ] سورت املؤمنون( 2) 

 .019-011ص-ثبت ندوت )رتية إسحمية لزراعة بعي األعضار البيية(  انظر:( 3) 

 .000ص-مصة األ نة يف البنوك لباسحمة  انظر:( 0) 

 .530-533ما تقدم صانظر ( 5) 

 .141ص-انظر: اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ( 1) 

األحكرام ، 1230ص-النروازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات وأحكرام األيت ملنرى الررا ح  انظر:( 1) 

 .138-139ص-الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  
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كحيرات ت، بأن احليات للبويضة امللقحرة حيرات  لويرة ،رة معترربو ت نب ش  ذا التليل: 

وبالترا  هرح حيررم  ،وكريات الردم ونحومهرا ،كثة من الكائنات احلية املو و ت كالنباتات

  .(1)إتحهها

لتجرارب عليره، هكرذلك حيررم إذا كان حيرم التعرض للجنني يف بطن أمه بإ رار ا[ 0]

التعرض للبويضة امللقحة برإ رار التجرارب عليهرا، بجرامع كرون كرل مرنهام بدايرة احليرات 

 .(2)اإلنسانية

بأنرره  يرراس مررع الفررارق ؛ إذ ال حكررم للبويضررة امللقحررة  بررل و يددن ش  ددذا الددتليل: 

 قيح.االنغراس يف  دار الرحم، ثم ال نسلم بأن بداية احليات تكون من بداية التل

إن القول بجواز إ رار التجارب عىل األ نة املجمدت يرؤ ي إىل أن يقروم األطبرار [ 5]

 .(3)الذين ال يلتزمون بأحكام اليع والقيم الدينية بالعبث هبذه اخللية

مفسدت هرتح البراب أمرام االسرتغحل وإسرارت التفرف يف  بأنو ت نب ش  ذا التليل: 

وكل مبا   ،وإنام عن االنحراف يف  ارسته ،البحثاأل نة ال تنشأ عن ذات التفف حمل 

هح يكون ذلك سرببًا يف التحرريم، وإنرام يكرون حراهزًا عرىل أ رذ  ،يمكن أن يسار استعامله

وهري -هإن أحدًا ال يستطيع أن يزعم بأن األعامل الطبية ،االحتياطات العملية عند التنفيذ

                         
-هررر 1010/ 1/ 23-ثبررت نرردوت )رتيررة إسررحمية للمشرراكل اال تامعيررة ملرررض االيرردز(  انظررر:( 1) 

 .335ص- سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت-الكويت 

 (.3/2492)- السا سةالدورت - لة  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 2) 

 لررة  مرع الفقرره -حكرم االسررتفا ت مرن األ نررة املجهضرة أو الزائرردت عرن احلا ررة للعبرا ي  انظرر:( 3) 

 (.3/1931)-ا سة الدورت الس-اإلسحمي 



           

 

 

 

351 
 

ا يف معظمهررا يمكررن أن يسررار مررع أهنرر ،كلهررا حمرمررة-أعررامل موضرروعها اجلسررد اإلنسرراين

  .(1)وإال هإن هذا يد ل كل باب ويؤول إىل التضييق عىل العبا ، استعامهلا

إجدراء األظ دنث واليجدن ب صدىل األول المنئدب  ظجبا  أم نب المبل ثننيًن: اسيتل 

 ظام  يل:األجيب املج تة 

عرىل إنسران،  أن األبحاث والتجارب عىل األ نة املجمدت ال جترى عىل  نني وال[ 1]

 .(2) وإنام جترى عىل  موعة من اخلحيا

بأن األبحاث والتجرارب وإن كانرت جتررى عرىل  موعرة مرن و ت نب ش  ذا التليل: 

اخلحيا، إال أهنا ختتص بكوهنا أصل اإلنسان، وهي تنمو شيئًا هشيئًا، وتنتقرل مرن حرال إىل 

حرمة االعتدار عليهرا برإ رار حال، وهذا يقتيض أن يكون هلا يشر من احلرمة،  ا يو ب 

  .(3)التجارب

؛ إذ ال تعتررب  ن البويضات امللقحة ليس هلرا حرمرة  عيرةبأوأجيب ص   ذه املين شب: 

، وال احرررتام هلررا  بررل أن تنغرررس يف  رردار الرررحم، وبالتررا  هيجرروز إعرردامها بررأي آ ميررا ً

هبرا يف العرحج وإ ررار  وسيلة، وإذا كان جيوز إتحهها، همرن براب أوىل أنره جيروز االنتفراع

 .(4) البحوث والتجارب العلمية

                         
املوسرروعة الفقهيررة  ،114ص-أبحرراث هقهيررة يف  ضررايا طبيررة معررا ت ملحمررد نعرريم ياسررني  انظررر:( 1) 

 .(1/952)-لأل نة لسعيد موهعة 

أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا   ،121-125ص-اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 2) 

 .218ص-سحمة 

 .389ص-الوراثية لسعد الشويرخ  أحكام اهلندسة انظر:( 3) 

، أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة 120ص-أحكام اإل هاض إلبراهيم حممرد رحريم  انظر:( 0) 

(، أبحراث هقهيرة يف 1/951)-املوسروعة الفقهيرة لأل نرة لسرعيد موهعرة ، 218ص-لزيا  سحمة 

 .148ص- ضايا طبية معا ت ملحمد نعيم ياسني 
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أن هنرراك مصررالح كثررةت مرتتبررة عررىل إ رررار األبحرراث والتجررارب عررىل األ نررة [ 2]

املجمدت، وهذه املصالح تتمثل يف حتقيق اإلنجاب للزو ني، ومعرهة  درت احليوان املنروي 

امللقحرة يف  ردار الررحم أو عىل التلقيح، ومعرهة األسباب التي تؤ ي إىل علوق البويضة 

عدمه، و،ة ذلك من املصالح، واحليات املو و ت هيها مهردرت بالنسربة هلرذه املصرالح ؛ ألن 

  .(1)االحرتام هلا إنام يكون بعد نفخ الرو  هيها

 أن البويضات امللقحة الزائدت ال ختلو من أحد احتاملني:[ 3]

ىل التلررن ؛ ألن أ ىصرر مرردت سررجلت أن ترررتك يف أنبرروب اال تبررار لتنمررو، ومآهلررا إ)أ( 

 لنموها ستة عي يومًا.

 أن حتفظ بعد التربيد إل رار األبحاث والتجارب عليها.)ب( 

؛ إذ أن مآهلا إىل املوت، وال شك  البويضات امللقحةويف كح االحتاملني يستوي مصة  

 (2) أن االحتامل الثاين أوىل ؛ ملا يرتتب عليه من املصالح.

ر األبحاث والتجارب عىل البويضات امللقحة الزائدت  ياسًا عىل املوتى، جيوز إ را[ 0]

 .(3)واجلامع بينهام هو عدم و و  احليات يف كل منهام 

 و ت نب ش  ذا التليل ب  وجبه:

عرردم التسررليم بجررواز إ رررار األبحرراث والتجررارب عررىل املرروتى برردليل مررا  األول:

كرسدد صظددم امليدد  ككرسدده ) ررال:  أن رسررول ا     ررار يف حرررديث عائشررة

                         
-، اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 120ص- هرراض إلبررراهيم حممررد رحرريم أحكررام اإل انظرر:( 1) 

 .(3/2125)-الدورت السا سة - لة  مع الفقه اإلسحمي ، 135-130ص

-، اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 049ص-انظررر: األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد ( 2) 

 .218ص-أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ، 122ص

 .121ص-اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3) 
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، هقررد  ل احلررديث عررىل أن حرمررة امليررت ال تررزول بموترره، وأن كرسرر عظمرره (1)(حيددن

بعررد موترره ككرسرره حررال حياترره، وإ رررار التجررارب  ررد يشررتمل عررىل يشر مررن ذلررك، 

 باإلضاهة إىل ما يف إ رار التجارب عىل امليت من امتهان لكرامته.

البويضات امللقحة عىل  وازها عىل امليرت  إن  ياس  واز إ رار التجارب عىل الثنين:

 ياس هاسد ؛ نظرًا لو و  هروق بينهام مرن  هرة أن امليرت هار تره الررو ، وهرذا ب رحف 

البويضات امللقحة التي هي مؤهلة لنفخ الرو  هيها، وذلرك بعرد مررور أربعرة أشرهر مرن 

 .،رسها يف الرحم

لتي تؤول إىل تكروين إنسران، وهرذا أن البويضات امللقحة هيها نوع من احليات ا الثنلث:

  .(2)ب حف امليت الذي ال تو د هيه حيات

إذا كان جيوز إ رار التجارب عىل املريي، هكذلك جيوز إ راتها عىل البويضات [ 5]

  .(3)امللقحة بجامع حتقيق مصلحة عح ية

 بعدم التسليم بجواز إ رار التجارب عىل املرريي عرىل سربيلو ت نب ش  ذا التليل: 

 اإلطحق، بل ذلك ميوط بيطني:

 حتقيق مصلحة عح ية للمريي. األول: 

أن تكون األرضار املرتتبة عليها أ رن مرن الرضرر املو رو  يف املررض نفسره ؛  الثنين: 

وذلك ألن الييعة ال جتيز إزالة الرضر بمثله، ومن باب أوىل بام هو أشد منه، كام  ل عرىل 

 .(رض الرض  ال  زال ظنل)ذلك  اعدت: 

                         
 .010( تقدم خترجيه ص1) 

 .388-389ص-أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  انظر:( 2) 

 .120ص-اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3) 
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هإذا حتقق هذان اليرطان  راز اإل ردام عرىل إ ررار التجرارب عرىل املرريي، وهرذان  

اليطان جيزم بانتفائهام يف إ رار التجارب عىل البويضرات امللقحرة ؛ إذ إنره ال تو رد أي 

مصلحة عح ية للبويضات امللقحة، كام أن هذه التجرارب تعرد رضرًا حمضرًا عليهرا ؛ ألن 

  .(1) احليات املو و ت هيها ذلك يؤ ي إىل إتحف

إذا كان جيوز إ رار األبحاث عرىل البرالد بيروط هري: مواهقتره عرىل ذلرك، وأن [ 1]

تكون املصالح املرتتبة عليها أر ح من املفاسد، هإنه جيوز إ رار األبحاث عىل البويضات 

  .(2)امللقحة من باب أوىل

اإلنسران، وإ ررار األبحراث بأن البويضرة امللقحرة هري أصرل و ت نب ش  ذا التليل: 

عليها يتناىف مع الغرض الذي  لقت له، وهو العلوق يف الرحم، كام أن  ط الرضا جيزم 

بانتفائرره عنررد إ رررار األبحرراث عليهررا، ألهنررا ليسررت بمحررل  ابررل لررإلرا ت مررن الرضررا 

  .(3)والقبول

ىل األ نررة إ رررار األبحرراث والتجررارب عررالرررا ح هررو القررول األول القررايض بجررواز 

 وسبب الرت يح هو: املجمدت ،

 وت ما استدل به أصرحاب هرذا القرول، واجلرواب عرن بعري مرا ور  عليهرا مرن [ 1]

 املنا شات.

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

                         
 .044ص-أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  انظر:( 1) 

 .135ص-ي ملحمد زهرت اإلنجاب الصناع انظر:( 2) 

 .044ص-أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  انظر:( 3) 
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أن هذا الرت يح يتفق مع ما تقردم تر يحره بأنره ال حرمرة للبويضرة امللقحرة  برل [ 3]

الرحم، وأنه جيوز إتحهها، همن باب أوىل  رواز إ ررار التجرارب عليهرا العلوق يف  دار 

 لتحقيق املصالح للبيية، وا  تعاىل أعلم.

 

*  *  *  * 
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 وهيه مطلبان:

: (1)ي عىل اخلحف يف حكم جتميد األ نةإن حكم إنشار بنوك األ نة هو يف احلقيقة مبن

همن  ال بجواز جتميد األ نة ههو بالتا  يرى  واز إنشار بنوك األ نة، ومن  ال بحرمرة 

جتميد األ نة ههو بالتا  يرى حرمة إنشار بنوك األ نة، هاخلحف هناك هو نفس اخلرحف 

 هنا.

وعليره هيمكننرا القرول و د تقدم تر يح  واز جتميد األ نة بيوط وضوابط معينة، 

 بجواز إنشار بنوك األ نة بالضوابط التي تقدمت هناك، وهي كام ييل:

أكثرر  تطول مدت الت رزينتجميد البويضات امللقحة، وأال أن يكون هناك حا ة ل[ 1]

 من احلا ة.

بحيث يرتتب عىل امل الفني جتميد األ نة  أن يصدر  انون من الدولة ينظم عملية[ 2]

 عقوبات را عة. واملتحعبني

أن ييف عىل جتميرد البويضرات امللقحرة  هرة مركزيرة موثو رة أو أن ُيقتفر يف [ 3]

ذلك عىل مراكز طبية مت صصة تكون تابعة جلهات رسمية، ويتوىل اإل اف عليها جلران  

  تتوىل التحقق من عدت أمور يف كل حالة وهي: ، عية طبية

                         
 .  591( انظر: ما تقدم ص1)
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يضات امللقحة، وأن يقتف التجميد عىل مردت البولتجميد التحقق من  يام احلا ة )أ( 

 تندهع هبا احلا ة.

 يكونوا منجتميد البويضات امللقحة، هح جيوز أن عىل التأكد من عدالة العاملني )ب( 

 الفساق.أو الكفار 

التأكد من سحمة الطرق الفنية املهنيرة لعمليرة التجميرد واحلفرظ، والتري تضرمن ) ر( 

 امللقحة عىل سبيل العمد أو اخلطأ.عدم و وع ا تحط البويضات 

مرن  رارج نطراق الزو يرة، والتأكرد التأكد من عدم استعامل البويضرات امللقحرة ) ( 

 البويضات امللقحة بعد موت أصحاهبا، أو زوال حا تهم لتجميدها.هذه إتحف 

هذا، ومن املقاصد التي يمكن أن تقصد تبعًا يف إنشار بنروك األ نرة اسرت دام األ نرة 

ذكررر اخلررحف يف ذلررك  (1)مرردت الفائضررة يف إ رررار البحرروث والدراسررات، و ررد تقرردماملج

 وتر يح  وازه باليوط التالية:

أن تتفق هذه األبحاث مع املقاصد العامة للييعة، هح جيوز إ رار التجارب التي [ 1]

 يرا  هبا تغية هطرت ا ، أو استغحل العلم للي والفسا .

ال تقرل  ن األبحاث والتجارب حتقيق مصالح  عيرة معترربتأن يكون املقصو  م[ 2]

عن احلا يات، وال تنزل إىل مرتبة التحسينات، هرح يصرح أن يكرون الغررض مرن إ ررار 

 التجارب عىل األ نة است راج مستحرضات التجميل عىل سبيل املثال.

ني عدم و و  البرديل عرن األ نرة املجمردت لتحقيرق املصرالح املبتغرات بحيرث يتعر[ 3]

 إ رار التجارب عليها.

 مواهقة الزو ني مواهقة  حية.[ 0]

                         
 وما بعدها.   581( ص1)
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 عدم نقل اللقائح املست دمة يف البحث العلمي إىل الرحم.[ 5]

مواهقة اجلهررات امل تصرة، والقيرام باألبحراث حترت إ اههرا للتحقرق مرن تروهر [ 1]

 . اليوط املتقدمة

البويضررات بغرررض  لكررن ال بررد أن نححررظ أنرره ال جيرروز بحررال مررن األحرروال تلقرريح

 ،استعامهلا يف التجارب ابتدار ؛ إذ يف الفائي من عمليات التلقيح الصناعي كفاية من  هة

ومن  هة أ رى هإن من العبث أن يكون الغرض مرن إجيرا  هرذه اللقيحرة هرو إعردامها، 

حترى عنرد  -مهام كان السبب املر و هيه الفائردت، برل إن هرذا أمرر يعرد مرهوضرًا أ ح يرًا 

 ، وا  تعاىل أعلم.(1) بل أن يكون مرهوضًا  ينياً  -أنفسهم  الغرب

أن ييرف عرىل جتميرد اشررتاطها جلرواز جتميرد األ نرة  (2)إن من اليروط التري تقردم

 البويضات امللقحة  هة مركزية موثو ة أو أن ُيقتف يف ذلك عىل مراكز طبيرة مت صصرة

وهذا اليط لريس  ،تكون تابعة جلهات رسمية، ويتوىل اإل اف عليها جلان   عية طبية

متحققًا يف بنوك األ نة القائمة، ومن ثم هاألصل هو عدم  واز التعامل مع بنوك األ نرة 

 القائمة.

لكن بالنظر إىل أن العلة التي من أ لهرا اشررتط هرذا اليرط هري االطمئنران إىل عردم 

لألنساب واستعامل البويضات امللقحة ملصلحة ،ة الزو ني هإنه يظهرر   و وع ا تحط 

 أنه جيوز التعامل مع البنوك القائمة بيطني: -وا  أعلم  -

                         
 .  149ص -اخلحيا اجلذعية والقضايا األ ح ية والفقهية للبار  ( انظر:1)

 .  598( ص2)
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أن تكون هذه البنوك يف مراكز موثو رة، يقروم عليهرا أطبرار مسرلمون، معروهرون [ 1]

 باألمانة والعدالة.

يف حالرة هشرل التلقريح الصرناعي هقرط، أن يكون جتميد األ نة بغرض اسرتعامهلا [ 2]

بحيث يتم إتحهها هور نجا  العملية، ال أن يتم استعامهلا لتحقيق اإلنجراب يف املسرتقبل ؛ 

وذلك ألن هرصة ا تحطها ستكون أكرب مع هقدان اجلهة املركزية امليهة، ومن ثم أصبح 

  أعلم.، وا  تعاىل(1)سد الذريعة يف االستعامل عىل املدى البعيد أوىل

 

*  *  *  * 

                         
األ نة القائمة مرا مل أهعرل مثلره يف التعامرل مرع إىل أين توسعت يف  واز التعامل مع بنوك  وأشري  ين( 1)

الررذي تقرردم بيانرره  -؛ وذلررك ألن وا ررع بنرروك املنرري  - 529كررام تقرردم ص -بنرروك املنرري القائمررة 

خيتلن عن وا ع بنوك األ نة ؛ هبنوك األ نة ،البًا ما ختدم مراكز التلقيح الصرناعي  - 529-521ص

ها إيقراع  لكثرة مرن املتعراملني معهرا يف حررج، وهرذه املراكرز وتكون تابعة هلا، هفي املنع من التعامل مع

، مع كون عد  - كام هو الشأن يف بنوك املني -منتيت يف بح  املسلمن وليست يف بح  الكفار هحسب 

األ نة املحفوظة يف بنوك األ نة أ ل بكثة من النطن الذكريرة املحفوظرة يف بنروك املنري،  را جيعرل 

  ل.احتامل ا تحطها أ

احلكم يدور مرع علتره و رو ًا وعردمًا، وعليره هرإذا و رد إىل أن  - 529ص –عىل أين أ ت هناك  

 .   بنك مني تنطبق عليه  وط اجلواز هإنه ال حرج يف التعامل معه، وا  تعاىل أعلم



 

 

 

315 
 



           

 

 

 

311 
 

 

 

 

 التلقيح الصناعي

 



 

 

 

312 
 



           

 

 

 

311 
 

 

 وهيه أربعة مطالب:

التقار اخللية اجلنسية »، ويف اصطح  األطبار هو: (1)إحبال ذكر ألنثى اليدميح لغب  ب:

  رول احليروان » :، أو هرو (2) «املذكرت باخللية اجلنسية املؤنثة، هي تلطان ليكونرا اللقيحرة

 .(3)«املنوي املذكر يف بويضة األنثى

والطريق املعتا  حلصول الولد هو أن يتصل الر ل براملرأت اتصراالً حقيقيرًا عرن طريرق 

اجلامع، هيحصل االلتقار بني مرار الر رل وبويضرة املررأت، هيرتم احلََبرل برإذن ا ، ومرن ثرمَّ 

 قيح الطبيعي. الوال ت، وهذا هو املقصو  بالتل

وهذا النوع من التلقيح هو الذي هطرر ا  النراس عليره، وهرو األصرل يف طلرب الولرد 

 ألمور منها:

املتعة واللذت التي أو ردها ا  من ملا هيه  ؛اجلامع من املقاصد الرئيسة يف الزواج أنّ [ 1]

 .وملا هيه من حتصني الفرج وحفظه عن الو وع يف الفواحشلزو ني، لتعاىل 

                         
ثرم يقراس  ،الحم والقاف واحلار أصل  صحيح يدلُّ عىل إحبرال ذكرر  ألنثرى»: (  ال ابن هارس 1)

رجر .هبليه ما يشع را الرنََّعم هُتلِقحهرا ُذْكراهُنرا، منه لِقا  النََّعم والشَّ رجر هُتْلِقحره الُريرا .  ،أمَّ را الشَّ وأمَّ

حاَب باملار َجر ،وريا   لوا ح: ُتلِقح السَّ  .«وُتلِقح الشَّ

 [.  ( ق  لمعجم مقاييس اللغة البن هارس ما ت )]انظر:  

 .  30ص -عية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري اجلديد يف الفتاوى الي ( انظر:2)

 .  32ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  ( انظر:3)

-311- 
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 أنّ  ال شرّك هلرام، و وأصون للزو ني عية أسرتيالو اع بني الزو ني باحلالة الطب أنّ [ 2]

، إضراهة إىل نفرور ذوي الطبراع مه الييعة وتنهى عنهكشن العورت لغة الزو ني أمر حترُ 

 السليمة منه.

 والشّك ، ولعن من انتسب إىل ،ة أبيه ،  يف حفظ النسبا  تبارك وتعاىل شدّ  نّ أ[ 3]

ب حف ، اإلنجاب من الو اع الطبيعي بني الزو ني أمر مضمون العا بة سليم النتيجة أنّ 

 .(1) الشكوك تكتنفه وحتوم حوله له من االحتياطات هإنَّ  َل مِ التلقيح الصناعي همهام عُ 

؛ لو و   لرل  يف الرزو ني أو التلقيح الطبيعيلكن  د ال يتحقق اإلنجاب من  حل 

مر الذي جيعلهام يف حا ة إىل سلوك طريق آ ر يتّم عرن طريقره ، األيتعذر عح ه أحدمها

  .(2)حصول الولد، وهو ما يعرف بالتلقيح ،ة الطبيعي أو التلقيح الصناعي

و د ُعّرف التلقريح الصرناعي بعرد  مرن التعريفرات، ختتلرن يف ألفاظهرا وتفصريحهتا، 

برا  برني الر رل ولكن مؤ اها واحد وهو أنه طريق لإلنجاب مرن ،رة اتصرال  ن ر م

 واملرأت، ومن هذه التعريفات:

  .(3)التقار مار الر ل بامر املرأت من ،ة مجاع[ 1]

كل طريقة أو صورت يتم هيها التلقيح واإلنجاب بغرة االتصرال اجلن ر الطبيعري [ 2]

  .(4)بني الر ل واملرأت

                         
ضررمن بحرروث الرردورت الثانيررة ملجمررع الفقرره  -عبرردا  بررن عبرردالر ن البسررام  -أطفررال األنابيررب ( 1)

 (.  1/201) -م 1891هر/1041 -اإلسحمي املنبثق عن منظمة املومتر اإلسحمي 

 .  21ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( انظر:2)

 .   140ص  -اجلامع يف هقه النوازل البن  يد  ( انظر:3)

 .  (1/251) -الدورت الثانية  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -أطفال األنابيب للبسام ( انظر: 0)
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ة الطريرق ضرة املررأت عرن ،روياملنروي وب إ رار عملية التلقيح بني حيوان الر رل[ 3]

  .(1)املعهو 

تكون النطفة األمشاج نتيجرة التقرار النطرن الذكريرة برالنطن األنثويرة عرن ،رة [ 0]

  .(2)طريق اجلامع

عدت عمليات خمتلفة، يتم بمو بها إ صاب البويضة بحيوان منوي، وذلك بغرة [ 5]

  .(3)طريق االتصال اجلن  الطبيعي

ضو التذكة عنرد الر رل إىل عضرو التأنيرث عملية يتم بمو بها نقل اللقا  من ع[ 1]

  .(4)عند املرأت بطريقة صناعية، سوار تم هذا اإل صاب  ا ليًا أو  ار ياً 

نقل احليوانات املنوية للّر ل، ووضعها يف اجلهراز التَّناسريل للمررأت، أو احلصرول [ 1]

حم يف أن عىل احليوان املنوّي للّر ل وبويضة املرأت، إعرا ت  ثرمّ  بروب،وتلقيحها  رارج الررَّ

زرعهام بطريقة طبيَّة معيَّنة يف رحم املرأت
(5).  

 . (6)واليعر   األ ري  عيرب ب  أش ل اليعن   

                         
 .  53ص -لزيا  سحمة  أطفال األنابيب بني العلم والييعة( انظر: 1)

 .  331ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د  ( انظر:2)

 .  58ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( انظر:3)

 .  115ص  -مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ( انظر: 0)

 - . شرو ي زكريرا الصراحلي  -لوضرعية التلقيح الصناعي بني الييعة اإلسحمية والقوانني ا( انظر: 5)

  .21ص  - م2441هر/1022 - ار النهضة العربية 

إىل أن الربعي يقفر التلقريح الصرناعي عرىل التلقريح الصرناعي الردا يل، أمرا اخلرار ي  وأشري  ين( 1)

نظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج هيسمونه )طفل األنبوب(، وعىل هذا االصطح   ار 

 ة العربية السعو ية.باململك العقم

-العقرم عنرد الر رال والنسرار لسربةو هرا وري ، 318ص -املوسوعة الطبية الفقهية أل د كنعران انظر:       

الحئحرة التنفيذيرة لنظرام وحردات ، 334-328ص -األحكام املتصلة باحلمرل لعائشرة أ رد  ،318ص

 .5ص -هر1021حمرم  23 - 0430العد   - ريدت أم القرى -اإل صاب واأل نة وعحج العقم
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التلقيح الصناعي له صور متعد ت، وهي  ابلة  للزيا ت بتقردم الطرب وتطرور األبحراث 

 ، ومها:(1)وث التلقيح إىل نوعني رئيسنيهيه، ويمكن تقسيمه بالنظر إىل مكان حد

 .التلقيح الصناعي الدا يل[ 1]

 .التلقيح الصناعي اخلار ي[ 2]

 وبيان هذين النوعني هيام ييل:

يف املجراري التناسرلية  منري الر رلإ  رال هرو: الصرناعي الردا يل  املقصو  برالتلقيح

، عن طريق حقنه يف املو ع املناسب  ا ل مهبل املرأت أو ر هرا ،صال  نّ  اتلمرأت بغة ل

  .(2)هبدف اإلنجاب ،بطريقة اصطناعية بواسطة املحقن

 وهذا النوع من التلقيح الصناعي له ثحث صور:

 اجلهراز التناسريلوحتقن يف املوضع املناسب من  ،تؤ ذ نطفة الزوجأن  الصب ة األوىل:

 و ة.لزل

                         
-1/113) -املسرائل الطبيررة املسرتجدت للنتشررة أ رررى باعتبرارات خمتلفررة. انظرر:  و يدنك امسديام ( 1)

 ار الفكررر  - . حسررني حممررو  عبررد الرردايم  -عقررد إ ررارت األرحررام بررني احلظررر واإلباحررة (، 111

 .  13-11ص -م 2441 - 1ط -اإلسكندرية  -اجلامعي 

بنرروك ، 228ص -أحكررام اجلنررني لعمررر ،ررانم ، 21ص -صررناعي ملحمررد زهرررت اإلنجرراب ال ( انظررر:2)

 -األحكررام الطبيررة املتعلقررة بالنسررار ملحمررد منصررور  ،11ص -النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 

، 094ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران ، 11ص

األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنرع احلمرل  ،120ص -أ د األحكام املتصلة باحلمل لعائشة 

 .  212ص -هقه النوازل لبكر أبو زيد ، 305ص -لسارت اهلا ري 
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اجلهاز وحتقن يف املوضع املناسب من  ،تؤ ذ نطفة ر ل ،ة الزوج أنالصب ة الثننيب: 

 .لزو ةل التناسيل

 اجلهراز التناسريلوحتقن يف املوضع املناسب من  ،تؤ ذ نطفة الزوج أن الصب ة الثنلثب:

 (1) .مرأت متطوعة ،ة الزو ةال

  :ي احلاالت املرضية مثلويلجأ األطبار إىل التلقيح الصناعي الدا يل يف بع

 .إذا كانت  وضة املهبل تقتل احليوانات املنوية للزوج بصورت ،ة اعتيا ية[ 1]

متنع هذه اإلهرازات احليوانات املنويرة بحيث  ،يف حال كثاهة إهرازات عنق الرحم[ 2]

 .من الد ول

 ا املشروهةوكثرت عد  أشكاهلأو ضعفها يف حال  لة احليوانات املنوية عند الر ل، [ 3]

 .و،ة املتحركة

يف حال كون الزوج عنينًا، أو ييع اإلنزال، مع  درته عىل إنتاج حيوانات منويرة [ 0]

 سليمة.

 .لزوج والزو ةاجلنسية لحيا اخلإذا كان هناك تضا  مناعي بني [ 5]

إذا أصريب الررزوج بمرررض يسرتدعي العررحج باألشررعة والعقرا ة الترري تررؤ ي إىل [ 1]

                         
 لرة  -أطفرال األنابيرب للبسرام ، (1/325) - الثانيرةالردورت  - لة  مع الفقره اإلسرحمي ( انظر: 1)

، 215-210ص -النوازل لبكر أبو زيرد  هقه، (1/251) -الدورت الثانية  - مع الفقه اإلسحمي 

األحكررام اليررعية والقانونيررة للتررد ل يف ، 18-15ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 

 -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد  ،084ص -عوامررل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررران 

 .  129-121ص
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  .(1)يف الو ت املناسب هبا ثم تلقح الزو ة ذ  هعات من املني وحتفظ،العقم، هتؤ 

 وهق اخلطوات التالية: التلقيح الصناعي الدا يلويتم 

هري عبرارت عرن هرمونرات التي التبييي  منشطات -إذا لزم األمر  -تعطى املرأت [ 1]

حتديرد و رت م يرت، ثم حتث املبيي عىل إهراز عد  من البويضات الناضجة القابلة للتلقيح

 التبويي عند املرأت ليتم إ رار التلقيح هيه.

و صوصًا إذا كان يعاين  -إذا لزم األمر  ويعالج معاجلة  اصة الر ليؤ ذ مني [ 2]

ويتم ذلك باستعامل موا   اصرة لغسريل ، - أو ضعن حركتها ،من  لة احليوانات املنوية

لزيرا ت حركرة ذلرك و تحركرة،امليرة ،رة زالة احليوانات املنوإو املني وتنقيته من الشوائب،

 .احليوانات املنوية بحيث تتحسن  درت احليوانات املنوية عىل التلقيح

عررب نبروب أ  رال إبواسرطة اجلهاز التناسيل للمرأت حتقن احليوانات املنوية  ا ل [ 3]

ت املطلوبة، ومن ثم تواصل احليواناوحقن السائل املنوي بالكمية  الرحم،عنق الرحم إىل 

املنوية سةها إىل  نايت املبيي حيث يتم التلقيح، وأحيانرًا يرتم حقرن احليوانرات املنويرة يف 

 نررايت املبرريي مبررا ت، ويف تقنيررة حديثررة تسررمى طريقررة ) فررت( يررتم سررحب عررد  مررن 

، - املهبيلاملو ات الصوتية  هاز طريق  إما عن طريق التنظة البطني أو عن -البويضات 

 .بعد  معني من البويضات واحليوانات املنويةمن  نايت املبيي  كل  ناتثم يتم حقن 

                         
-االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم ، 05-00ص-أ ح يررات التلقرريح الصررناعي للبررار  ( انظررر:1)

 -العقرم عنرد الر ررال والنسرار لسربةو هررا وري ، 81ص-تغلرب عرىل العقرم لشررحا ت ، 231ص

، 04-39ص -اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم أل رد اجلرابري ، 394-318ص

 ار  -،سران  عفرر  . حسان  عفر و  .  -العقم ، 19ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 

 .119-111ص -هر 1025م/1880 -1ط -بةوت  -املناهل للطاعة والني والتوزيع 
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، ثم تنطلق لتامرس بعد ذلك مستلقية عىل ظهرها مدت ساعة أو ساعتني املرأتتبقى [ 0]

 (1)حياهتا بالصورت املعتا ت.

عبارت عن أ ذ ، وهو (2)األطبار بطفل األنبوبعند اخلار ي التلقيح الصناعي  يسمى

وذلك بوسيلة طبيَّرة ، بويضة املرأت، وتلقيحها بمنُي الرَّ ل  ارج اجلسم يف أنابيب  اصة

تنقرل ، وتبدأ باالنقسام والتكاثر يف األنبروب معيَّنة، وبعد أن يتّم تكوين البويضة امللقحة،

ر إىل  ا ل الرحم، وتزرع يف  داره، ثم ترتك بعد ذلك لتنمو وتتطوَّ
(3). 

                         
التلقيح الصناعي لشرو ي الصراحلي ، 391ص -العقم عند الر ال والنسار لسبةو ها وري ( انظر: 1)

األحكام املتصلة باحلمرل لعائشرة أ رد ، 111ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس ، 35ص -

اجلهراز التناسريل املرذكر ، 339-331ص -اجلهاز التناسريل املؤنرث إلبرراهيم األ ،رم ، 149ص -

الررابط:  -مقرال: التلقريح الصرناعي -مو ع موسوعة املعرهرة ، 255-208ص -إلبراهيم األ ،م 

v2&id=211&c=23 -http://kb.qcat.net/index.php?page=index،  مو رررع الررردكتور نجيرررب

  . www.layyous.comhttp//:ليوس عىل الرابط: 

رئيس   يرى  . عمر الكيحين أن األوىل تسميته بر )طفل الطبق(، بينام بكر أبو زيد   ر، الشيخ( 2)

، الئرقال اصطح  ،ة علمري و( طفل األنابيب)  سم العقم يف مركز العقم يف األر ن أن اصطح 

التلقريح  رارج )لميرة الصرحيحة ويرى أن التسمية الع ،بل ومرهوض ومنتقد من األوساط العلمية

 .( اجلسد

 - الثالثررةالرردورت  - لررة  مررع الفقرره اإلسررحمي ، 212ص  -هقرره النرروازل لبكررر أبررو زيررد ]انظر: 

(1/082) .] 

التلقريح  ،09ص -اجلديرد يف الفتراوى اليرعية لألمرراض النسرائية والعقرم أل رد اجلرابري  ( انظر:3)

أحكرام اجلنرني لعمرر ، 213ص -نوازل لبكر أبرو زيرد هقه ال، 94ص -الصناعي لشو ي الصاحلي 

 نسررب املولررو  النرراتج عررن، 131ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد ، 230ص -،ررانم 

 .  92ص - ار النهضة العربية  - . الشحات إبراهيم حممد منصور  -التلقيح الصناعي 



 

 

 

325 
 

 صور: تسعوهذا النوع من التلقيح الصناعي له 

ثررم تررزرع اللقيحررة يف رحررم ، زو ررني نطفترريتلقرريح بررني الأن جيرررى األوىل:  الصددب ة

 الزو ة. 

ثم تزرع اللقيحرة يف رحرم امررأت  زو ني، نطفتيتلقيح بني الأن جيرى  الثننيب: الصب ة

 .أ رى ،ة الزو ة

ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزو ة  زو ني، نطفتيتلقيح بني الأن جيرى  :الثنلثب الصب ة

 األ رى.

ثرم ترزرع  ة،يرامررأت أ نب بويضرةو زوج،الرة فتلقيح بني نطالأن جيرى  :الصب ة الراظعب

 .اللقيحة يف رحم الزو ة

ة، ثرم ترزرع يروبويضة امررأت أ نب ،زوجالة فأن جيرى التلقيح بني نط :اخلنبسب الصب ة

 يف رحم امرأت أ رى ،ة الزو ة. اللقيحة

ثم ترزرع  الزو ة، بويضةو، أن جيرى التلقيح بني نطفة ر ل أ نبي :السندسب الصب ة

 اللقيحة يف رحم الزو ة.

أن جيرى التلقيح بني نطفة ر ل أ نبي، وبويضة الزو ة، ثرم ترزرع  السنظعب: الصب ة

 اللقيحة يف رحم امرأت أ رى ،ة الزو ة.

وتزرع  امرأت أ نبية، بويضةو ر ل أ نبي، نطفةتلقيح بني الأن جيرى  :الثنبيب الصب ة

 اللقيحة يف رحم الزو ة.
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ة، ثرم يرأن جيرى التلقيح بني نطفة ر ل أ نبي، وبويضرة امررأت أ نب الينسعب: الصب ة

 .(1)تزرع اللقيحة يف رحم امرأت أ رى ،ة الزو ة

 عي احلاالت املرضية مثل:ويلجأ األطبار إىل التلقيح الصناعي اخلار ي يف ب

بسربب االلتهابرات أو بسربب نقرص يف  أو تلفهام لدى املررأت،املبيي انسدا   نايت [ 1]

، وهرذا هرو إل صاهبا إىل البويضةبحيث ال تسمح للحيوانات املنوية بالوصول  ،التكوين

 .التلقيح الصناعي اخلار يالسبب الرئيس إل رار 

عند الر ل، أو ضعفها وكثرت عد  أشكاهلا املشروهة  يف حال  لة احليوانات املنوية[ 2]

 .و،ة املتحركة

 لزوج والزو ة.اجلنسية لحيا اخلإذا كان هناك تضا  مناعي بني [ 3]

 عند املرأت. (2)مرض انتباذ البطانة الر يةو و  يف حال [ 0]

                         
 رارات وتوصيات  مع  (،321-1/325) -الدورت الثانية  - لة  مع الفقه اإلسحمي  ( انظر:1)

 لررة  مررع الفقرره  -أطفررال األنابيررب للبسررام   (،11،  رررار ر ررم )30ص -الفقرره اإلسررحمي 

، 211-215ص -هقه النروازل لبكرر أبرو زيرد ، (252-1/251) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

لألمرراض  اجلديرد يف الفتراوى اليرعية، 99- 91ص -بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي 

-98ص -التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي ، 58-51ص -النسائية والعقم أل د اجلابري 

األحكام اليعية والقانونيرة للترد ل (، 118-1/111) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ، 82

األحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشرة ، 082-084ص -يف عوامل الوراثة والتكراثر للسريد مهرران 

 -األحكرام املتصرلة برالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل لسرارت اهلررا ري ، 131-133ص  -أ رد 

، أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري 101ص -أحكام املرأت احلامل ليحيى اخلطيب ، 023-022ص

 .  359ص -لسعد الشويرخ 

 .  153( انظر: ما تقدم ص2)
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 .(1)لزو ةلحاالت العقم ،ة معروهة السبب سواًر للزوج أو يف [ 5]

يح الصناعي اخلار ي مع التلقيح الصناعي الردا يل يف كرون التلقريح يرتم ويتفق التلق

هيهام مجيعًا  ون اتصال الر رل براملرأت عرن طريرق اجلرامع، لكنره خيالفره يف أن التلقريح يرتم 

 (2)  ارج  سد املرأت، أما يف الدا يل هيتم  ا ل  سد املرأت.

  اخلار ي وهق اخلطوات التالية:التلقيح الصناعي ويتم 

يف بدايررة الرردورت  -الكلوميررد مثررل  -املبرريي  هتنبرر يتعطررى املرررأت العقررا ة الترر[ 1]

الشرررهرية حلرررث املبرررايي عرررىل إطرررحق عررردت بويضرررات، كرررام حتقرررن املررررأت هبرمونرررات 

ثرررم ترا رررب  ،اتأنثويرررة أ ررررى لتنشررريط الغررردت الن اميرررة إلكرررامل نضررروج البويضررر

ة، وعنررردما تؤكرررد هرررذه احلويصرررحت النا لرررة للبويضرررات بواسرررطة هحوصرررات خمتربيررر

الفحوصررات نضرروج البويضررات  ا ررل احلويصررحت املبيضررية يررتم شررفط )سررحب( 

بويضررات املرررأت باسررت دام التنظررة البطنرري أو عررن طريررق  هرراز املو ررات الصرروتية 

 املهبيل.

                         
-ح يات التلقيح الصناعي للبار أ ، 304ص -الطبيب أ به وهقهه ملحمد عيل البار وصاحبه ( انظر:1)

العقرم عنرد الر رال والنسرار لسربةو ، 232ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ، 11-15ص

 -اجلديررد يف الفترراوى اليررعية لألمررراض النسررائية والعقررم أل ررد اجلررابري ، 310ص -هررا وري 

ي الصراحلي التلقيح الصناعي لشرو ، 19ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 55-50ص

 .  92ص -

 -أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ ، 91ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ( انظر: 2)

 -املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة ، 94ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي ، 343ص

(1/111  .) 
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هيقررروم أ صرررائي امل تررررب بفحصرررها لتقررردير  ،ترسرررل البويضرررات إىل امل تررررب[ 2]

 (وسررط الزراعرررة)حرردها يف وسررط يسررمى ثررم يقرروم بوضررع كررل بويضرررة و ، و هتررا

وهررذا الوسررط  ،النضررج النهررائيحتررى تصررل إىل  حيررث تعررالج هيرره البويضررات وتتغررذى

مفعرررول السرررائل املو رررو  يف  ا رررل وعبرررارت عرررن سرررائل حملرررول لررره نفرررس  رررواص 

ويوضرررع اجلميرررع يف  ،للتغذيرررةتوضرررع هيررره البويضرررة مرررع عنرررا  أ ررررى  املبررريي،

التلرروث، وذلررك حلاميتهررا مررن ؛ اص أساسرريةحاضررنة هلررا  ر ررة حرررارت معينررة و ررو

وترررتاو  مرردت بقررار البويضررة يف هررذا الوسررط مررن سرراعتني إىل أربررع وعيررين سرراعة 

 سحبها. دبحسب  ر ة نضجها عن

مللررت( مرن املحلرول 1ثم يضراف ) ،ثم يمزج يف حملول  اص الر ليؤ ذ مني [ 3]

ل مائرة إىل مرائتي ألرن حيروان وي عىل احليوانات املنوية املعاجلة بمعردتاملحرض والذي حي

ساعة يتم هحص العينرة للتأكرد مرن  11إىل  14منوي لكل بويضة، وبعد مدت ترتاو  بني 

توضع البويضات مع السرائل املنروي يف أنبروب حيتروي ويف تقنية حديثة  ،حصول التلقيح

ة نبوب يف املهبل ويثبرت يف مكانره بواسرطثم يوضع هذا األ عىل ما ت  اصة لنمو األ نة،

وتفحررص  ،سرراعة 09-20نبرروب مررن املهبررل بعررد السرردا  واأل، ثررم يررزال سرردا   رراص

 . صابنبوب للتأكد من حدوث اإلاملكونات  ا ل األ

 بل إضاهة عمل ثقب يف القيت اخلار ية للبويضة يف بعي التقنيات احلديثة يتم [ 0]

  رال بعري م إاحليوانات املنوية إليها من أ ل تسهيل عمليرة التلقريح، برل يمكرن أن يرت

 ((1)سريتوبحزم)ىل إيمر احليروان املنروي ل احليوانات املنوية حتت الطبقة اخلار ية للبويضة

                         
 .  14( انظر: ما تقدم ص1)
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  رال ، ويف تقنية أحردث وهري طريقرة )احلقرن املجهرري( يرتم إلبويضة ليتم اإل صابا

، حيث يقوم الطبيب امل تص بإمساك البويضة احليوان املنوي مبا ت يف سيتوبحزم اخللية

نسان بحروا  سربع مررات أو باستعامل إبرت أصغر من شعرت اإلثم  ة أنبوب  اص،بواسط

إىل  ا رل البويضرة ليرتم إ صراهبا  ، وإيصرال احليروان املنرويا رتاق البويضةب يقومأكثر 

كون عرد  احليوانرات املنويرة عنرد الر رل يعندما وهذه الطريقة ناهعة  دًا  بشكل مبا ،

ا إال إىل حيروان منرروي واحرد، وهبررذه الطريقرة يمكررن إ رررار ؛ إذ ال حيتراج هيهرر ررداً   لريحً 

التلقيح الصناعي لر ل ال ُيمني أصًح بسبب إنسدا  أو عردم تكرون احلبرل املنروي لديره، 

وهري املنطقرة  - بواسطة سحب احليوانات املنوية من بداية اتصال الرببخ باخلصريةوذلك 

ولدهيا أكرب هعاليرة يف احلركرة والقردرت  التي تكون احليوانات املنوية  د أنتجت هيها حديثاً 

 . وبعد ذلك يتم إ رار احلقن املجهري للبويضة، -عىل اإل صاب 

حررارت مطابقرة ترتك البويضة امللقحة ملدت أربعني إىل يس وأربعني ساعة يف  ر رة [ 5]

ثرم  11ثرم  9ثرم  0ثرم  2ليتم انقسامها، حيث تنقسم إىل  املرأتمتامًا لدر ة احلرارت يف رحم 

نقل البويضات بعرد ختصريبها إىل  نرات املبريي لترتم يتم ويف بعي الطرق احلديثة   لية، 32

عملية االنقسام للبويضة امللقحة أثنار طريقها إىل الرحم، ومن ثم تعلق يف  دار الررحم كرام 

هو الشأن يف التلقيح الطبيعي، لكن يف بعي هذه الطرق يتم نقل البويضات امللقحة  بل أن 

 دأ يف االنقسام، ويف بعضها بعد أن تبدأ باالنقسام إىل  ليتني أو أكثر.تب

إ رررار هحوصررات عررىل العنررا  يررتم إىل الرررحم  بررل نقررل البويضررات امللقحررة [ 1]

، ويف بعي التقنيات املسؤولة عن الوراثة؛ للتأكد من عدم حصول أي  لل يشوه املولو 

أو بررت  هريرة،إبواسرطة ويضة امللقحة يف  دار البثقب احلديثة  دًا يصاحب ذلك عمل 
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؛ حيرث و رد أن ذلرك يزيرد مرن  هراز الليرزرمعينرة، أو بواسرطة استعامل ما ت كيميائية ب

 هرص علوق البويضة امللقحة بعد إعا هتا إىل الرحم. 

يقوم أ صائي امل ترب بتحضة أهضرل اللقرائح )مرن لقيحترني إىل ثرحث(، حيرث [ 1]

ة، ويقوم الطبيب بإ  اهلا إىل جتوين الرحم من  رحل عنرق جيمعها يف  سطرت نقل األ ن

عرا ت  نقرل البويضراتيرتم و ة،  يقر 24 - 14هذه العملية ال تستغرق أكثر من ، والرحم

، وذلرك عائرد إىل ا رتحف األ نرة  صراب ررار عمليرة اإلإىل يسة أيام مرن إ ثحثةبعد 

ال رتحف احلراالت املرضرية )البويضات امللقحرة( يف  ردرهتا عرىل اإلنقسرام مرن  هرة، و

يف امل تررب لفررتت أطرول عرن الثحثرة أيرام والتي  د حيتاج معها إىل ترك البويضات امللقحة 

 .يز ا  معها عد  اخلحيا املنقسمة 

أ ويرة بعرد العمليرة، ثرم تعطرى   يقرة  05دت تبقى املررأت مسرتلقية عرىل ظهرهرا ملر[ 9]

ملرردت  طررى عررن طريررن الفررم أو العضررلن الرب سرررتون الررذي يعهرمررومسرراندت تتمثررل يف 

؛ حيرث إن هرذا التصراق البويضرة بجردار الررحمحترى يرتم التأكرد مرن وذلك أسبوعني؛ 

 اهلرمون يساعد عىل ذلك.

يف األسبوع الذي ييل عملية نقل البويضات امل صبة إىل الرحم ُيطلرب مرن املررأت [ 8]

وين للتأكد من كفاية األ وية  ها ، ثم يف هنايته يتم إ رار هحص  م هرمالراحة وعدم اإل

يف حال و و   ل تستمر املرأت يف تنراول وسبوعني جُيرى هحص احلمل، أاملساندت، وبعد 

األ وية املساندت ملدت ترتاو  بني الشرهر والشرهرين مرن احلمرل حسرب احلالرة، كرام جترري 

كحراالت  اجلنني ينموللتأكد أن متابعتها  حل هذه املدت عرب الفحوص والصور الصوتية 

 احلمل الطبيعي.

وتنا ش املحاولة وسبب  يف حال عدم و و   ل تو ن األ وية املساندت كاملة،[ 14]

ن احتامالت النجا  تز ا  يف املرات التالية، إعدم نجاحها، وكذلك إمكان إعا هتا؛ حيث 
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( يف %34-14(، و)%15-14مع مححظة أن نسربة نجرا  عمليرة التلقريح تررتاو  برني )

  .(1)لتقا يرأهضل ا

                         
-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ، 153-100ص -اس أعطني طفح بأي ثمن لسمة عب( انظر: 1)

موسروعة املررأت الطبيرة ، 310ص -العقم عند الر ال والنسار لسربةو هرا وري ، 231-230ص

العقرم حلسران ، 145-140ص -تغلب عرىل العقرم لشرحا ت ، 213-241ص -لسبةو ها وري 

اجلهرراز ، 313-352ص -اجلهرراز التناسرريل املؤنررث إلبررراهيم األ ،ررم ، 124ص - عفررر وأ يرره 

 -العقررم أياره وحلولرره لعبررد اجلليررل لفترره ، 281-211ص -التناسرريل املررذكر إلبررراهيم األ ،ررم 

احلمل الطبيعي واحلمرل برالطرق ، 13-51ص -العقم أسبابه وعح ه للصفيان ، 158-100ص

بنرروك النطررن ، 12-14ص -أ ح يررات التلقرريح الصررناعي للبررار ، 255-225ص -احلديثررة 

اجلديد يف الفتراوى اليرعية لألمرراض النسرائية والعقرم أل رد ، 91ص -لعطا السنباطي واأل نة 

األحكرررام اليرررعية ، 91-90ص -التلقررريح الصرررناعي لشرررو ي الصررراحلي ، 54ص -اجلرررابري 

املسررائل الطبيررة  ،095-093ص -والقانونيررة للتررد ل يف عوامررل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررران 

ضرمن  - . حسان حتحروت  -الرحم الظئر  –أطفال األنابيب (، 94-1/15) -املستجدت للنتشة 

 -م 1893مررايو  20هررر املواهررق 1043شررعبان  11 -بحرروث نرردوت )اإلنجرراب يف ضررور اإلسررحم( 

اآليررات ، 198ص  - م1881 - 2ط -سلسررلة مطبوعررات منظمررة الطررب اإلسررحمي  -الكويررت 

 -مقال: التلقيح الصرناعي -هة مو ع موسوعة املعر، 321-349ص -العجاب يف رحلة اإلنجاب 

ومقرررال: طفرررل  ،v2&id=211&c=23 -http://kb.qcat.net/index.php?page=indexالررررابط: 

، مو ع   v2&id=224&c=23 -http://kb.qcat.net/index.php?page=index الرابط: -األنابيب 

 -اإلنرتنرت ، مو رع طبيرب عرىل  http://www.layyous.comالدكتور نجيرب ليروس عرىل الررابط: 

مركررز اإل صرراب مو ررع ، Infertility.htm-www.doctorinternet.co.uk/Specialities/aالرررابط: 

 -، أطفال األنابيب  htm IVF.-www.ivfjh.com/ar/whatsالرابط:  -والوراثة بمستشفى األر ن 

www.khosoba.com/medical-الرررررابط:  -مو ررررع  صرررروبة  وت كرررروم  - .ر ررررار منصررررور 

book.htm-fertility-mansour-ks/ragaaguide/boo. 
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يعد التلقيح الصناعي الدا يل أ دم نشأت من التلقيح الصناعي اخلرار ي، وبيرنام نجرد 

نررى أن  -كاسرتد ال املنري الرذي حتردث عنره الفقهرار  -أصوالً  ديمة للتلقيح الدا يل 

تطرورًا هرائًح يف وسرائل اإلنجراب، ويمكرن التلقيح الصناعي اخلار ي يعد نقلة نوعيرة و

 توضيح تاريخ نشأت كح النوعني كام ييل:

 يف النقاط التالية:التطور التارخيي للتلقيح الصناعي الدا يل يمكن تل يص 

حتسرررني مرررن أ رررل  أوالً يف احليوانرررات،التلقررريح الصرررناعي الررردا يل اسرررت دم [ 1]

  .(1)السحالت، واحلصول عىل أصناف أهضل وأ و  وأكثر إنتا اً 

عن طريق مني الزوج بواسطة طبيب  التلقيح الصناعي الدا يل أول نجا  يفكان [ 2]

 .(2)م1191هر/1185 وذلك سنة (، ون هنرت)بريطاين يدعي 

هناية   ربمتربع ،ة الزوج عن طريق  الدا يلعرف بعد ذلك التلقيح الصناعي [ 3]

  .(3)م1911 هر/1293 يف عامامليح ي القرن التاسع عي 

م 1853هررر/ 1312متررت أول حماولررة نا حررة للت صرريب بمنرري  مررد سررنة [ 0]

  .(4)م1859هر/ 1311بالواليات املتحدت، أعقبها نجا  آ ر يف اليابان سنة 

                         
األحكرام املتصرلة ( ، 14-1/18) -املسائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة ( انظر تاريخ ذلك تفصيًح يف : 1)

 .    331-335ص -بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

-لكررارم ،نرريم االستنسرراخ واإلنجرراب ،  215ص -أطفررال حتررت الطلررب لصررربي القبرراين  ( انظررر :2)

األحكرام املتصرلة باحلمرل ،  55ص  -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سرحمة  ، 231ص

 .   141ص -لعائشة أ د 

 .   guide-www.khosoba.com/medicalمو ع  صوبة  وت كوم عىل الرابط :  ( انظر :3)

 .  ( 35-30،  23ص) -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم  ( انظر :0)
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ح وسيلة تطور التلقيح الصناعي الدا يل مع مرور األيام وتقدمت أبحاثه، وأصب[ 5]

 اصة إذا كان سبب عردم اإلنجراب عائردًا  -مهمة لتحقيق اإلنجاب لغة القا رين عليه 

  .(1)-إىل الزوج 

 يف النقاط التالية:التطور التارخيي للتلقيح الصناعي اخلار ي يمكن تل يص 

، وبعد نجاحهرا بردأ -كام هو معتا   -يوانات است دمت هذه الطريقة أوالً يف احل[ 1]

  .(2)التفكة يف است دامها لإلنسان

                         
األحكام اليعية والقانونية للترد ل يف عوامرل ،  13ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ( انظر : 1)

 -مقرال : التلقريح الصرناعي -مو رع موسروعة املعرهرة ،  091ص -الوراثة والتكاثر للسيد مهرران 

 .   3v2&id=211&c=2 -http://kb.qcat.net/index.php?page=indexالرابط : 

املسرائل ،  51-55ص -أطفال األنابيب بني العلم واليريعة لزيرا  سرحمة ( انظر تفاصيل ذلك يف : 2)

( ، األحكررام املتصررلة بررالعقم واإلنجرراب ومنررع احلمررل لسررارت 1/11) -الطبيررة املسررتجدت للنتشررة 

  . 338-331ص -اهلا ري 

كانرت  يف احليروان ح الصرناعي اخلرار يلتلقيأن أول حماولة نا حة ل حممد النتشةالدكتور  و ت لكر 

 م .1851م ، وأن وال ت أول عجل بطريقة التلقيح الصناعي اخلار ي كان عام 1830سنة 

أول من  ام بالتلقيح الصناعي اخلرار ي هرو الردكتور شرانج يف بينام ذكر الدكتور حممد عيل البار أن  

،  يضة األرنب يف طبقوجح يف تلقيح بالذي ن، وم 1858بوسطن بالواليات املتحدت األمريكية عام 

، ولعل مرا ه أنه أول من است دم تقنية األم املستعارت كام أشار إىل ذلرك  ثم أعا ها إىل رحم األرنب

 الدكتور عمر اجلابري .

-59ص-أ ح يات التلقيح الصرناعي للبرار ، ( 1/11) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ]انظر :  

اجلديررد يف الفترراوى اليررعية ،  331ص-قهرره ملحمررد عرريل البررار وصرراحبهالطبيررب أ برره وه،  58

 [ .39-31ص -لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري 



           

 

 

 

327 
 

) رون روك( األسرتاذ  م متكرن الردكتور1805مرايو هرر/ 1310مجا ى الثانية يف [ 2]

بجامعة هارهرار  يف أمريكرا و الطبيبرة )مرريم منكرني( مرن تلقريح بويضرات امررأت  رارج 

  .(1)، وتعد هذه أول جتربة لطفل األنابيبأياماجلنني حيًا ملدت ستة  بقي الرحم، و

م متكن اإليطا  ) انيال برتو يش( من تلقيح البويضرة 1812هر/ 1391ويف عام [ 3]

  .(2)بالسائل املنوي يف وعار  اص هو بمثابة رحم صناعي لفرتت  صةت من الزمن

ار بمحاولررة إ ررر ( وار زإروبرررت )الرردكتور  ررام م 1815هررر/ 1395ويف سررنة [ 0]

 .(3)استمر يف حماوالتهلكنه  وهشلت حماولته تلك،عملية طفل أنابيب، 

( و سرررتبتووزمررريحه )  وار ز()إ م أعلرررن الررردكتور1818هرررر/ 1398يف عرررام [ 5]

أهنرم نجحروا يف  -وهم مجيعرًا براحثون يف خمتررب  امعرة كمررب ج يف بريطانيرا  -)باهيسرت( 

( بويضررة، 15موا بتلقرريح )حيررث  ررا ،إ صرراب بويضررات بيررية  ررارج  سررم اإلنسرران

سراعة، بيرنام  31( منها استمرت متجاوبة يف أثنرار 11( مع التلقيح، و )19جتاوبت منها )

                         
األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل ،  (1/12) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة  ( انظر :1)

 .   339ص  -لسارت اهلا ري 

 . 311ص - ال والنسار لسبةو ها وري العقم عند الر( انظر : 2)

يش( اإليطا  عرن نجاحره يف زرع  م أعلن ) انييل برتو1814أنه يف عام  حممد النتشة التكيب  ونمل 

يومًا ! و يل ملدت شهرين !! وأنه اضطر إىل  تله ؛ ألنره اخترذ  28 نني آ مي  ا ل رحم صناعي ملدت 

استضاهة هذا العامل لعدت أشهر ا عوا بعدها أهنم متكنوا من يف نموه شكًح خميفًا ، وأن الروس  اموا ب

   تربية أ نة آ مية  ارج الرحم لعدت أشهر!

 [ .951ص –( . وانظر ما سيأيت 1/12) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ]انظر :  

برار الطبيرب أ بره وهقهره ملحمرد عريل ال،  58-59ص -أ ح يرات التلقريح الصرناعي للبرار ( انظرر : 3)

 . 235ص -أحكام اجلنني لعمر ،انم ،  331ص -وصاحبه
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 .(1) منها لبضع ساعات هقط 1عاشت 

م ولكن لألسرن ترم احلمرل يف 1811 هر/1381 نجحت أول حماولة للحمل عام[ 1]

  .(2) واستئصال  نات الرحم ا استدعى إ رار عملية  راحية إل راج اجلنني  نات الرحم،

هر متت وال ت أول طفل أنبوب 1389شعبان  24م املواهق 1819يوليو  25يف [ 1]

من أبوين مىض عىل زوا هرام  ( يف مدينة أولدهام يف بريطانيالويزا براونوهي )يف العامل 

 عندما نجح، وذلك (3)تسع سنوات ومل ينجبا بسبب انسدا  كيل يف  نايت مبيي الزو ة 

ستبتو يف تلك املحاولة وكانت  د سبقتها مائة حماولة باتريك و إ وارز،الطبيبان روبرت 

  .(4)هاشلة

ذو  2م املواهررق 1819أكترروبر  3ولرردت ثرراين طفلررة أنابيررب يف كلكتررا يف اهلنررد يف [ 9]

، ثم الثالث هو )الستة مونتجمري( والذي ولد يف بريطانيا بعرد سرتة (5)هر 1389القعدت 

                         
-املسائل الطبية املستجدت للنتشة ، 59ص-أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( انظر : 1)

(1/13   .) 

الطبيرب أ بره وهقهره ملحمرد عريل البرار ،  58-59ص -أ ح يرات التلقريح الصرناعي للبرار ( انظرر : 2)

 . 235ص -أحكام اجلنني لعمر ،انم ،  331ص -وصاحبه

براون ومها ) لربت( و )ليزي( باعا حقروق نير أ بارمهرا إىل  ريردت  لويزاأن والدي  ب  الد ي ( 3)

 ألن  والر ! 515) ييل ميل( الربيطانية بمبلد 

 .  231ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم انظر :  

،  58ص -أ ح يرات التلقريح الصرناعي للبرار ،  394ص -كنعان  املوسوعة الطبية الفقهية أل د انظر :( 0)

 312ص -العقم عند الر ال والنسار لسبةو هرا وري ،  231ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 

اجلديررد يف الفترراوى اليررعية لألمررراض ( ، 92،  21)ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي ، 

 ( .  10-1/13) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ،  09ص -النسائية والعقم أل د اجلابري 

 .   149ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د  ( انظر :5)
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(، وبعرد ذلرك بشرهرين أعلرن هريرق طبري أسررتا  عرن لويزا برراونال ت )أشهر من و

وال ت أول طفررل أنابيررب يف أسرررتاليا واسررمها )كانررديس(، أمررا أول طفلررة أنابيررب يف 

م، كرام أن 1891هر/ يسمرب 1042، و د ولدت يف صفر (أمريكا ههي )إليزابيث كار

هرر/ 1042ربيرع الثراين  أول طفلة أنابيب يف هرنسا هري )أرمانردين(، و رد ولردت يف

، وأول طفلة أنابيب يف أسبانيا اسمها )هيكتوريا( وولدت عام (1)م 1892هرباير عام 

م، وأول 1890هرر/ 1040م، ويف الربازيل ولدت )أنا بوال( عرام 1893هر/ 1043

، ويف (2) م واسرمه )كرارلوس(1891هرر/ 1041طفل أنابيب ولرد يف الربتغرال عرام 

 ية ولد أول طفل أنبوب يف العامل اإلسحمي والعرريب وذلرك يف اململكة العربية السعو

م، واسرمه )حممرد(، و رد مترت وال تره يف املستشرفى 1891هر/ إبريرل 1041شعبان 

العسركري بالريراض بعررد أن  رام الرردكتور )سرمة عبراس( بررإ رار أول عمليرة طفررل 

  .(3)أنابيب لوالدته

يف البدايرة هقرط  أطفال األنابيرب(است دمت طريقة التلقيح الصناعي اخلار ي )[ 8]

ثم مع تطور التجارب اتسع است دام هرذه  ،املبيي من انسدا   نايت نيالآليت يشك للنسار

 .(4)الطريقة ملشاكل ،ة انسدا   نايت املبيي

                         
 .   231ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  ( انظر :1)

 .   18ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي ( انظر : 2)

   . 105ص - )الطبعة الثانية(،  102ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس  ( انظر :3)

 الدكتور نجيب ليوس عىل الرابط:( انظر : مو ع 0)

       www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm  ومو رررع  صررروبة  وت كررروم عرررىل ،

 .   registry.htm-www.khosoba.com/articles/ivf الرابط :
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متت وال ت أول طفل أنابيب بطريقة الرحم املسرتأ رت أو األم البديلرة يف أوائرل [ 14]

ريتا باركر( عىل أن تؤ ر ر ها للزو ني )بولني وهاري ترايلر( الثامنينات عندما واهقت )

مقابررل مبلررد مررا ، وبعررد الرروال ت رهضررت األم البديلررة تسررليم الطفررل، ورهعررت القضررية 

، وبعررد ذلررك تكونررت يف أمريكررا وبعرري الرردول األوربيررة  كررات لتررأ ة (1) للقضررار

زًا السرتئجار األرحرام مركر 15األرحام، حتى إنه و رد يف أمريكرا وحردها مرا يزيرد عرن 

، بررل تررم تأسرريس مجعيررة يف مدينررة )لرروس (2)وإعررا ت تأ ةهررا أو للوسرراطة يف تأ ةهررا 

 .(3)!(أنجلوس( األمريكية تسمى )مجعية األمهات البديحت

 م وحتررى اآلن ولررد اآلالف مررن أطفررال األنابيررب،1819 هررر/1389 منررذ عررام[ 11]

ومنرذ ذلررك احلررني و ضررية  اع األرض،يف خمتلررن بقرر التلقرريح الصرناعيوانتيرت مراكررز 

مررن النررواحي األ ح يررة والدينيررة بررني أوسرراط  عواسرر )أطفررال األنابيررب( مثررار  رردل

 .(4)وثقاهاهتا عىل ا تحف  ياناهتا املجتمعات،

                         
 .سرفيان برن عمرر  -ة يف إثباته ) راسة هقهية حتليلية( النسب ومدى تأثة املستجدات العلمي( انظر : 1)

هقره ،  041ص -م 2441هرر/1029 - 1ط -الريراض  -كنوز إشبيليا للني والتوزيع  -بو ر عة 

 .  258ص- بكر بن عبد ا  أبو زيد -النوازل 

، 201ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ،  80ص -أ ح يات التلقيح الصناعي للبار  ( انظر :2)

العلرم  - .شرو ي زكريرا الصراحلي  -الرحم املستأ ر وبنوك األ نة واحلكم الفقهي والقانوين هلرام 

 . 18ص -م 2441هر/1029 - 1ط -مف  - سوق  -واإليامن للني والتوزيع 

 . 33ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( انظر :3)

أحكرام ،  08ص -لنسرائية والعقرم أل رد اجلرابري اجلديد يف الفتراوى اليرعية لألمرراض ا( انظر : 0)

بنروك النطرن ،  149ص -األحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشرة أ رد ،  231ص -اجلنني لعمر ،انم 

 .15ص-أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة،  21ص -واأل نة لعطا السنباطي 
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 :باستقرار أهداف التلقيح الصناعي نجد أهنا ال خترج عن األهداف العيت التالية

حتقيق اإلنجاب لألزواج ،ة القا رين عىل اإلنجاب: وهذا هو اهلردف الررئيس، [ 1]

 (1) والذي من أ له ظهرت تقنية التلقيح الصناعي.

حتقيق اإلنجاب لألزواج ،ة القا رين عىل االتصال اجلن  املبا  بسبب ،ياب [ 2]

 الزوج ملدت طويلة: و ا يد ل حتت هذا اهلدف:

لكونه يف بقاع نائية، أو اب يف حال سفر الزوج ملدت طويلة بسبب عمله حتقيق اإلنج)أ( 

يف بنرك املنري، هتسرتطيع زو تره سرائله املنروي ، هيقوم الرزوج بحفرظ حيارب  ارج بح ه

 (2) إ رار تلقيح صناعي أثنار مدت ،يابه.

، حيرث يررى (3)حتقيق اإلنجاب يف حال احلكم عىل الزوج بالسرجن ملردت طويلرة)ب( 

حتى ال يؤ ي سرلب هرذا احلرق وذلك  أن التلقيح الصناعي حق للمحكوم عليه؛ البعي

                         
 .  13، 31ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( انظر:1)

و د كان اجلنو  األمريكيون يف حرب هيتنام وحرب اخلليج )عاصفة الصحرار( يعطون منيهم لبنوك ( 2)

 .حتقيق هذا اهلدف املني من أ ل 

 [.  541]انظر ما تقدم ص  

تلقريح النسرار صرناعيا مرن أزوا هرن عرىل أرض ما ني يف بعي املوا ع اإللكرتونية مرن  وب  للك( 3)

  !بة االلتقار بسبب وضع هؤالر الر ال يف سجون االحتحل الصهيويننظرا لصعو هلسطني،

 الرابط: -]انظر: مو ع إسحم أون الين  

http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask-

Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601776[ . 
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  .(1)منه إىل عدم  درته عىل اإلنجاب هيام بعد،  اصًة إذا طالت هرتت العقوبة املحكوم هبا

حتقيق اإلنجراب للمررأت مرن زو هرا املتروىف: ههنرا تر،رب املررأت يف أن حتمرل مرن [ 3]

ن الزوج  د  ّلن حيوانات منوية  مدت يف بنك املنري، زو ها الذي مات، و،البًا ما يكو

، هتقوم املررأت برإ رار التلقريح (2)من الزوج بعد وهاتهاست راج احليوانات املنوية و د يتم 

 (3) الصناعي هلذا اهلدف.

، يف أن حتمرل،ة متزو رة مرأت اههنا تر،ب  حتقيق اإلنجاب المرأت ،ة متزو ة:[ 0]

نوية من بنك املني ليتم تلقيحها هبا، أو تقوم بيار بويضة ملقحة هتقوم بيار حيوانات م

  .(4)من بنوك األ نة ليتم ،رسها يف ر هام لتتحقق هلا ر،بتها

حتديد  نس اجلنني: ههنا يكون الغرض من إ رار التلقريح الصرناعي هرو ا تيرار [ 5]

                         
بحث مقدم لنيل  ر ة الدكتوراه  -مد بن مسعو  القحطاين حنان بنت حم -أحكام ولد الُزنى ( انظر: 1)

احلاميرة ، 129ص -هر 1029 - امعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  -كلية الييعة  -يف الفقه 

 ار الفكرر اجلرامعي  - . أمةت عد  أمة عيسى  الرد  -اجلنائية للجنني يف ظل التقنيات املستحدثة 

 .  18-11ص - م2445 -االسكندرية  -

 .  144( انظر: ما سيأيت ص2)

أن ر ًح هرنسيًا يدعى )االن بارباكل ( كان يعالج من  ار الرسطان يف  صريتيه، ومرن  و ت حتث( 3)

حدى املستشفيات عرىل يف إ، و بل أن يأتيه املوت عقد منيهأ ل ذلك احتفظ يف بنك املني بكمية من 

اج مات الر ل، هطالبت زو ته بامر زو هرا املتروىف، امرأت تدعى كورين، وبعد يومني من عقد الزو

 ا أ ى براملرأت إىل اللجرور للقضرار الرذي أعلرن مواهقتره عرىل طلرب الزو رة  ،وتر   البنك يف ذلك

 الرا،بة يف اإلنجاب من زو ها املتوىف. 

: . وانظررر1122ص -النروازل امل تصرة براملرأت يف العبررا ات وأحكرام األيت ملنرى الررا ح ]انظرر:  

 [  18ص -أمةت عد   -احلامية اجلنائية للجنني يف ظل التقنيات املستحدثة 

 .  590،549( انظر: ما تقدم: ص0)
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سام، يتم اسرتعامل تقنيرة اللقيحة يف االنق نس اجلنني ليس إال، هبعد أن يتم التلقيح وتبدأ 

ذكررًا أو أنثرى، ويف حالرة كرون اللقيحرة التش يص الروراثي، وذلرك ملعرهرة مرا إذا كانرت 

  .(1)قل إىل الرحم، وإال هحتناللقيحة من اجلنس املطلوب 

ههنررا يكررون الغرررض مررن إ رررار التلقرريح جتنررب التشرروهات الوراثيررة لأل نررة: [ 1]

يررتم اسرتعامل تقنيررة بتشروهات  لقيررة وراثيرة، ههررو اخلروف مررن إصرابة اجلنررني الصرناعي 

اللقيحرة مصرابة براملرض وذلك ملعرهة ما إذا كانت  والفحص اجليني،التش يص الوراثي 

  .(2)الوراثي أم ال، هإذا كانت مصابة تم استبعا ها، وإذا كانت سليمة يتم نقلها إىل الرحم

ك املنري يف الربح  الغربيرة و رد تقردم برأن بنرو :حتقيق إنجاب ذريرة بمواصرفات معينرة[ 1]

تشرتي النطن من املتميزين يف املجتمع: كم رتع، أو عامل، أو العرب مشرهور، أو مغرنٍّ ذائرع 

الصيت، أو من الفائزين يف مسابقة كامل األ سام ونحو هؤالر، هيمكن للرا،ب يف  ار منري 

  .(3)ملولو ذي مواصفات معينة  هع الثمن، وإ رار التلقيح الصناعي، وانتظار اش ص 

يكرون وضرع حصول املرأت عىل ذرية بدون حتمرل تبعرات احلمرل والروال ت: هقرد [ 9]

لكوهنرا تشرغل منصربًا ال  ؛املرأت اال تامعي ال يمكنها من القيام بعمليتي احلمرل والروال ت

، هتلجرأ إىل التلقريح الصرناعي، ولكرن مرع تستطيع مرع و رو ه التفررغ للحمرل والروال ت

 . (4)ثم تسليمه هلا بعد وال ته ،تقوم بحمل اجلنني بدالً عنهااستئجار أم بديلة 

                         
 .  881( انظر: ما سيأيت: ص1)

   . 805( انظر: ما سيأيت: ص2)

 .  541ص  ما تقدم: :انظر( 3)

 -لتلقريح الصرناعي للبرار أ ح يرات ا، 305ص-الطبيب أ بره وهقهره ملحمرد عريل البرار وصراحبه انظر:( 0)

   (.1/111) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ، 201ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم، 13ص
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حتقيق هدف علمي: هاهلدف هنا من إ رار التلقريح الصرناعي أن يصرل العلرم إىل [ 8]

نتائج معينة مقطوع بنجاحها وصحتها بعد أن كانت حمل شرك وا رتحف، ثرم بعرد ذلرك 

  .(1)تستفيد منها البيية مجعار

املجتمع: هقد ذكر بعضهم أنه يمكن يف احلاالت التي يقل هيهرا زيا ت عد  أهرا  [ 14]

بسربب احلرروب أو األوبئرة العامرة أن يرتم  -و اصة الر ال مرنهم  -عد  أهرا  املجتمع 

، وهرذا اهررتاض نظرري، لكرن ال يبعرد (2)تعويي الرنقص مرن  رحل التلقريح الصرناعي

 و وعه يومًا ما يف البح  التي ال تقيم للنسب وزنًا.

 

*  *  *  * 

                         
 .  31ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( انظر:1)

 .  28ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي  ( انظر:2)



           

 

 

 

319 
 

 وهيه مطلبان:

عىل  رولني  بني نطفتي الزو نيا تلن الفقهار املعا ون يف حكم التلقيح الصناعي 

 ، وبيان ا تحههم كام ييل:(1)رئيسني

 سألة:األقوال يف امل

أن التلقرررريح الصررررناعي بررررني نطفترررري الررررزو ني  ررررائز بيرررروط  المددددبل األول:

رابطررة العررامل املجمررع الفقهرري اإلسررحمي املنبثررق عررن ، وإليرره ذهررب وضرروابط معينررة

                         
 ييل:أ رى يف املسألة، وهي كام  و ينك ثالثب أ بال( 1)

 واز التلقيح الصرناعي الردا يل، وحترريم التلقريح الصرناعي اخلرار ي، و رن ذهرب إىل هرذا القرول . 1

 الشيخ الصديق الرضير.

 ([1/088) -الدورت الثالثة  -]انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي   

 هرذا القرول  واز التلقيح الصناعي الدا يل، والتو ن يف التلقيح الصناعي اخلار ي، و ن ذهب إىل. 2

 الشيخ حممد بن عبد ا  السبيل، والشيخ  ليل امليس.

(،  لة  مع الفقه اإلسحمي 331، 1/328) -الدورت الثانية -]انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي   

 ([511، 1/541) -الدورت الثالثة  -

قرول سرامحة الشريخ ال التو ن يف حكم التلقيح الصرناعي الردا يل واخلرار ي، و رن ذهرب إىل هرذا. 3

 وآ رون. ، وهو رأي الشيخ بكر أبو زيد العزيز بن باز عبد

(،  لرة  مرع الفقره 311، 331، 1/328) -الردورت الثانيرة  -]انظر:  لة  مع الفقه اإلسرحمي   

 .[(1/511) -الدورت الثالثة  -اإلسحمي 
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، (2)منظمرررة املرررؤمتر اإلسرررحمياملنبثرررق عرررن  مرررع الفقررره اإلسرررحمي و، (1)اإلسرررحمي

املنظمرررررة اإلسرررررحمية للعلررررروم و ،(3)واللجنرررررة الفقهيرررررة الطبيرررررة الدائمرررررة يف األر ن

 .(5)وهو  ول أكثر الفقهار والباحثني املعا ين، (4)الطبية

                         
 .بقراره الثاين يف  ورته الثامنة يف  راره اخلامس يف  ورته السابعة، وأكد هذا اجلواز( وذلك 1)

،  لة  مع الفقه 154ص - رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي انظر:  

 .(1/332) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

 .(11،  رار ر م )30ص - رارات وتوصيات  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 2)

(، 131-130، 83-1/84) -معية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية  ضايا طبية معا ت جل انظر:( 3)

هقرره ،  111-111ص -اجلديررد يف الفترراوى اليررعية لألمررراض النسررائية والعقررم أل ررد اجلررابري 

 . 95ص -النوازل للجيزاين 

 -م 1893مررايو  20هررر املواهررق 1043شررعبان  11 -نرردوت )اإلنجرراب يف ضررور اإلسررحم(  انظررر:( 0)

 .354ص -سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت  -الكويت 

، 080ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 5)

، 238ص -(، أحكام اجلنرني لعمرر ،رانم 239، 231ص) -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 

، مردى ميروعية اسرت دام األ نرة البيرية أليمرن 145ص -صاحلي التلقيح الصناعي لشو ي ال

، 315ص) -، األحكام املتصرلة برالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري 113اجلمل ص

(، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشرويرخ 1/180) -( ، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 034

، آرار  14ص -231-234ع  -14ص -228ع  -ا   ، زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد101ص -

ملحرق بثبرت نردوت اإلنجراب يف ضرور  -الشيخ / بردر املترو  عبرد الباسرط  -يف التلقيح الصناعي 

األحكررام  ،093ص -م 1881 - 2ط -سلسررلة مطبوعررات منظمررة الطررب اإلسررحمي  -اإلسررحم 

قلرت إمجراع الفقهرار عرىل اجلرواز، أن الباحثة ن بع بالحظب] 114ص -املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

هلعله سبق  لم، عىل أن ،ةها أيضًا  د نقرل االتفراق  113وهذا يتعارض مع نقلها القول باملنع ص

واإلمجراع برل ، 131-135ص -كالدكتور حممد عريل البرار يف كتابره أ ح يرات التلقريح الصرناعي 

 .[13ص -ب كالدكتور أبو ييع حممد عبد اهلا ي يف كتابه أطفال األنابي
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 كام  يل:اليت اشرتجتهن أم نب  ذا المبل جلبا  اليدميح الصينصت  اليفوطو

أن ترردعو احلا ررة إل رررار التلقرريح الصررناعي، بررأن يكررون التَّلقرريح الُصررناعي هررو [ 1]

وهو ما يعني أن يكون اللُّجرور إىل هرذه الوسريلة بعرد  الوسيلة الوحيدت املمكنة لإلنجاب:

استنفاذ كاهة الوسائل األ رى املمكنة لعحج أّي مانع  من موانع اإلنجاب؛ هرإذا اسرتحال 

 . (1)إذا أمكن حصول اإلنجاب هبا العحج أمكن اللُّجور إىل هذه الوسيلة

                         
(،  لررة  مررع الفقرره 11،  رررار ر ررم )30ص - رررارات وتوصرريات  مررع الفقرره اإلسررحمي ( انظررر: 1)

،  11ص -228ع  -زراعة األ نة هلاشرم مجيرل عبرد ا  ، (1/331) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

ترد ل يف األحكام اليعية والقانونيرة لل ، 119-115 ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

، 14ص -التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي  ،541ص -عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

قررانوين لإلنجرراب الصررناعي لرضررا ، النظررام ال53-08ص -اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 

، 111ص -مرردى ميرروعية اسررت دام األ نررة البيررية أليمررن اجلمررل  ، 298ص -احلليم عبررد

أحكرام التلقريح ،رة ، 311ص -قم واإلنجاب ومنع احلمل لسرارت اهلرا ري األحكام املتصلة بالع

 -ملرتترب عرىل التلقريح الصرناعي مشكحت املسؤولية الطبية ا، 190ص -الطبيعي لسعد الشويرخ 

 -عرامن  -و ار الثقاهة للني والتوزيع  الدار العلمية الدولية للني والتوزيع -عامر أ د القي   .

 .35ص - م2441 - 1ط

: بعي أصحاب هذا القول يرون أن احلا ة ال تكرون متحققرة إال إذا مل يكرن عنرد الرزو ني أي اي يه      

لعردم  ولد، أما إذا كان الغرض من التلقيح هو إنجاب الولد الثاين أو مرن بعرده هرإن ذلرك ال جيروز؛

لفقهري املنبثرق عرن ، وهذا هو ظاهر  رار املجمرع ااحلا ة التي تستبا  من أ لها املحظورات حينئذ

إ  حنجب املرأة اليت ال   دلل وحنجدب  وجهدن »منظمة املؤمتر اإلسحمي؛ حيث  ار يف نص القرار: 

، و رد «إىل البلتل اعيرب  رضًن بيفوصًن   يح بعنجليهن ظنل ر مدب امل نحدب بد  جتدر  اليدمديح الصدينصت

ى الزر ررا ، وذهررب    بررذلك بعرري أعضررار املجمررع كالشرريخ عبرردا  البسررام، والشرريخ مصررطف

 =ضرمن –األم البديلرة )أو الررحم املسرتأ ر( رتيرة إسرحمية عرارف يف بحثره:  عارف عيلالدكتور 
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ل منري ،رة الرزوج أن يؤمن ا تحط األنساب بو و  ضامنات كاهية متنرع اسرتعام[ 2]

وبويضررة ،ررة الزو ررة يف كررل مراحررل التلقرريح الصررناعي، وأن يصرردر  ررانون يررنظم هررذه 

 . (1)بحيث يرتتب عىل كل من يتحعب هبا عقوبات را عة، العملية

                                                          
، 1ط -األر ن  - ار النفرررائس للنيررر والتوزيرررع  - راسرررات هقهيرررة يف  ضرررايا طبيرررة معرررا ت =

طاق خترج عن ن -حسب احلالة  -أن الزيا ت عىل الطفل أو الطفلني  903ص-م   2441هر/1021

 . الرضورت التي هي أساس اإلباحة يف مثل هذه املسألة

أن األمر أوسع من هذا، هعردم القردرت عرىل اإلنجراب، يف مرحلرة عمريرة يمكرن معهرا  والذي  ظهر 

مع عدم إمكان عحج األسباب املؤ ية إىل عردم اإلنجراب، يعرد سرببًا مبيحرًا للقيرام  ،اإلنجاب عا ت

 ، وا  تعاىل أعلم. ية اليوطإذا حتققت بقبالتلقيح الصناعي 

 لرة  -أطفرال األنابيرب للبسرام (، 1/331) - الثانيرةالردورت  - لة  مع الفقه اإلسحمي ]انظر:  

 - الثالثرةالدورت  - لة  مع الفقه اإلسحمي ، (1/214) -الدورت الثانية  - مع الفقه اإلسحمي 

 ،(1/099) - الثالثررةالردورت  -ه اإلسرحمي  لرة  مرع الفقر. وانظرر منا شرة ذلرك يف: (1/092)

 [. 318ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 ضرايا طبيرة معرا ت  (،11،  ررار ر رم )35ص - ررارات وتوصريات  مرع الفقره اإلسرحمي ( انظر: 1)

اوى اليعية لألمراض النسائية اجلديد يف الفت(، 1/135) -جلمعية العلوم الطبية اإلسحمية االر نية 

األحكرام املتصرلة ، 201ص -أحكام اجلنني لعمر ،رانم (، 111، 115) ص -والعقم أل د اجلابري 

األحكرام اليرعية والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثرة (، 118، 112)ص -باحلمل لعائشرة أ رد 

 ،55ص - ي الصررراحلي ح الصرررناعي لشرررورررررالتلقي(، 538، 542) ص -والتكررراثر للسررريد مهرررران 

 -، النظام القرانوين لإلنجراب الصرناعي لرضرا عبرد احللريم 31ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت 

األحكررام ، 119ص -مردى ميرروعية اسررت دام األ نررة البيررية أليمررن اجلمررل  ، (280، 211)ص

بيرة لعرامر مشكحت املسرؤولية الط ،311ص -املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 .  191-111ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ، 31ص -القي 
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املرأت املرا  تلقيح و أن يتم التحقق من  يام الزو ية بني من أ ذ منه السائل املنوي[ 3]

عملّيرة التَّلقريح الصرناعي برني ر رل وامررأت ترربطهام عح رة  بويضتها، هرح يكفري أن ترتمَّ 

و ية ما زالرت  ائمرًة،  بل جيب إضاهة إىل ذلك أن تتمَّ عملية التَّلقيح ،زو ية والعح ة الزَّ

 . (1)وأن يتم التلقيح بالرتايض بني الزو ني

والتررري الفحص الطبررري، املتعلقرررة بررر أن يرررتم مراعرررات أحكرررام كشرررن العرررورت[ 0]

وأن  ،املقررردرت بقررردرهاأو احلا رررة كشرررن العرررورت عنرررد الرضرررورت يف أن يكرررون تتمثرررل 

يكررون املعررالج امرررأت مسررلمة إن أمكررن ذلررك، وإال هررامرأت ،ررة مسررلمة، وإال هطبيررب 

مسررلم ثقررة، وإال هغررة مسررلم هبررذا الرتتيررب، هررإن كرران الررذي جيررري عمليررة التلقرريح 

 . (2)ر ًح هيشرتط انتفار اخللوت

                         
اجلديررد يف (، 1/135) -ر نيررة  ضررايا طبيررة معررا ت جلمعيررة العلرروم الطبيررة اإلسررحمية األ( انظررر: 1)

 -أحكام اجلنني لعمر ،انم ، 115ص -الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري 

األحكام اليعية والقانونية  (،119، 112) ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د  ،201ص

التلقريح الصرناعي لشرو ي  ،548-543ص -للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران 

، النظرررام القرررانوين 08-38ص -اإلنجررراب الصرررناعي ملحمرررد زهررررت ، 58-51ص -الصررراحلي 

، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد 291-211ص -حللرريم لإلنجرراب الصررناعي لرضررا عبررد ا

 (.  245، 192)ص -الشويرخ 

،  لة  مع الفقه 154ص - رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي ( انظر: 2)

، 118ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد ، (1/335) -الرردورت الثانيررة  -اإلسررحمي

النظرام ، 541ص -عية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكراثر للسريد مهرران األحكام الي

مدى ميوعية است دام األ نة البيية  ، 285ص -القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبداحلليم 

 .  240-191ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ،111ص -أليمن اجلمل
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حمرررم، وإليرره ذهررب بعرري  التلقرريح الصررناعي بررني نطفترري الررزو نيأن  المددبل الثددنين:

 . (1)الباحثني

 أدلة األقوال:

 أوالً: اسيتل أم نب المبل الثنين المنئدب  ظي ر م اليدميح الصينصت ظام  يل:

املسررلم إذا مل يررتم لرره اإلنجرراب ، ه   ﴾(2)﴿  ررول ا  تعرراىل:[ 1]

 هذه إرا ت ا ه ،هعليه أن يرىض بالعقم ،لكنه مل يوهق ،تهد يف العحج املعروفوا  ،طبيعياً 

  .(3)واتباع هذا التلقيح هيه معارضة لقضار ا  و درهتعاىل، 

                         
ر رب  -أطفرال األنابيرب  ،(311 ،1/310) -الردورت الثانيرة  -اإلسرحمي   لة  مع الفقه( انظر: 1)

ضمن بحوث الردورت الثانيرة ملجمرع الفقره اإلسرحمي املنبثرق عرن منظمرة املرؤمتر  -بيوض التميمي 

، حكررم نقررل األعضررار 13ص -(، األنسرراب واألوال  لعبررد احلميررد طهررامز 1/348)-اإلسررحمي 

 .حييررى نررا   -لصررناعي بررني الررزو ني )أ لررة عرردم اجلررواز( ، التلقرريح ا00ص -لعقيررل العقررييل 

بحث ،ة منشور مقدم للمجمع الفقهي اإلسرحمي الترابع  - وا ي و  .أ د أبو الوها عبد اآل ر 

(، يف 591، 513) ص-اإلسحمي، هقه القضايا الطبية املعا ت للمحمردي وصراحبه  لرابطة العامل

 18هر/1381ذو القعدت  - 93العد   -لة الوعي اإلسحمي   -أ د الكر ي  -التلقيح الصناعي 

 . 10ص -م  1811 يسمرب 

: إن كثةًا من املانعني إنام ذهب إىل املنرع يف بردايات املنا شرات الفقهيرة للموضروع، وال يبعرد أن اي يه       

انظرر  يكون بعضهم  د ،ة رأيه بعد صردور  ررارات املجرامع الفقهيرة املجيرزت للتلقريح الصرناعي.

 .314ص -مثًح: األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 [.54، اآلية ]سورت الشورى( 2)

(، 3/314) -الدورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -أطفال األنابيب لر ب التميمي  انظر:( 3)

 .341ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 
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 و ت نب ش  ذا التليل ب  وجهني: 

والش ص السليم املنجب  ،أن الفرق كبة بني الش ص العقيم الذي ال ينجباألول: 

هيتد ل العلم بإذن ا  يف تذليل هذه العقبرة  ،الت بينه وبني اإلنجابإال أن هناك عقبة ح

 ،مضرا ت إلرا ت ا يف ذلك ليس ه ،صلح لإلنجابيتذليل الصعاب ملن ، وبطريق ميوع

  .وهو من بث هيها احليات ،ها  تعاىل هو اخلالق للنطفة

وهرو مرن  ،سربابمن براب األ رذ باأل الصناعيأن طلب الولد بطريق التلقيح الثنين: 

 .(1) در ا 

كرام  رال ا   أن إنجاب األوال  إنام يرتم عرن طريرق املعرا ت الزو يرة الطبيعيرة[ 2]

ا  تعرراىل  عررل النسررار مكرران هرر،       ﴾(2)﴿تعرراىل: 

والزو ة عن طريق االتصال  التقار نطفتي الزوجبذلك وأرا   وموضع النسل، ،احلرث

مرع ويتنراىف  خمالن لنص اآلية الكريمرة الصناعيومفا  ذلك: أن التلقيح ، املبا  بينهام

 .(3)ما  عه ا 

                         
، 21ص -، اإلنجراب الصرناعي ملحمرد زهررت 05ص -لصناعي لشرو ي الصراحلي التلقيح ا انظر:( 1)

، نسرب املولرو  النراتج 359ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلرا ري 

، 159ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 58ص-التلقيح الصناعي للشحات  عن

 .81ص -229-221ع  - ا  زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد

 [.223، اآلية ]سورت البقرت( 2)

(، 3/348) -الدورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -أطفال األنابيب لر ب التميمي  انظر:( 3)

صررناعي بررني الررزو ني ليحيررى  رروا ي ، التلقرريح ال00ص -حكررم نقررل األعضررار لعقيررل العقررييل 

 .1ص -صاحبه و
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 ؛ واز التلقيح الصناعيما يدل عىل عدم ليس يف اآلية  بأنهو ت نب ش  ذا التليل: 

، ي موضع يريد إن كان يف القبلللر ل أن يأيت أهله عىل أأنه جيوز  هغاية ما تدل عليه اآلية

واألصل يف مجيع ما جيري بني الزو ني يف سبيل احلصول عىل الذرية أنه  ائز لقوله تعاىل: 

﴿              

﴾(1)(2).  

 ﴿ التري ذكرهرا ا  تعراىل بقولره: أن التلقيح الصرناعي ينرايف كرامرة اإلنسران[ 3]

  ﴾(3)،  ومن هنا حررم ا  الزنرا ملرا هيره مرن االمتهران لكرامرة  له،وهيه امتهان

 هرو  رتهن بالصرورت التري ترمه ،وكذلك احلال ملن يولد بطريقة التلقيح الصرناعي ،املولو 

 (4).استيح ه هبا

 و ت نب ش  ذا التليل ب  وجهني:

أن اآلية هيها إ بار عن تيين ا  لبني آ م، وتكريمه إياهم يف  لقه هلم عرىل األول: 

أحسررن اهليئررات وأكملهررا، والتلقرريح الصررناعي ال يرتتررب عليرره إ ررحل هبررذا التيررين 

                         
 [.34-28[، سورت املعارج، اآليتان ]1-5تان ]( سورت املؤمنون، اآلي1)

، األحكام املتصلة باحلمرل لعائشرة 13ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة  انظر:( 2)

، 351ص -، األحكرام املتصرلة برالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري 110ص -أ د 

 -أحكام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ  (،81-1/85) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة 

 .150ص

 [.14( سورت اإليار، اآلية ]3)

 -األنسرراب واألوال  لعبررد احلميررد طهررامز ، 13ص -للكررررررر ي ح الصررناعي رررررانظررر: يف التلقي( 0)

 .11، 15ص
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 أحسرن اهليئرات وأكملهرا والتكريم؛ إذ إن املولو  عن طريق التلقيح الصناعي خيررج عرىل

 . (1)كسائر املواليد عن طريق التلقيح الطبيعي، وال هرق بينهام يف ذلك

م ،ال يسلم بأن ابن الزنا  تهنأنه الثنين:  يف ألنره نفرس بيرية ال ذنرب لره  ؛بل هو مكرَّ

ن  ياس ابر، وعىل التسليم بامتهانه هإن ،ة أنه ال يثبت نسبه للزاين ،الصورت التي و د هبا

هرإن الولرد الناشرم مرن  ؛الزنا عىل الولد الناشم من التلقريح الصرناعي  يراس مرع الفرارق

وابرن الزنرا  ،وجترب عليره نفقتره ،هيثبرت نسربه منره ،مرن مرار الرزوجهو التلقيح الصناعي 

هإنره وعرىل التسرليم  ؛كام ال يسلم بأن يف هذه الطريقة امتهانًا لكرامة املولو ، ب حف ذلك

 ،تتغلرب مصرالح اإلنجراب عرىل هرذه املفسردت ومصرالح إنجراب الولرد هرذاباملوازنة بني 

 .(2) (  خيين  أ ب  اليفر ) :تباعًا للقاعدتإهيجوز هذا التلقيح 

ن ا  تعاىل  ع االتصال اجلن  بني الزو ني لغاية أساسية هي تأمني السكن إ[ 0]

إنجاب األطفال ضامنًا وما يتبع ذلك من  ،النف  الناتج عن املتعة احلسية والعاطفية

         ﴿كام  ال ا  تعاىل:  الستمرار النسل

                 

    ﴾(3)،  والتلقيح هبذه الصورت حيقق اإلنجاب  ون

األمل ة األظضنع ) :يكون حمرمًا طبقًا للقاعدت الفقهية، هاألمر األول وهو السكن النف 

 .(4)(احلِل  الي ر م حي   منح التليل صىل

                         
 .155ص -انظر: أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ( 1)

األحكرام املتصرلة ، 111-114ص -ديثة يف اخلرحف الفقهري هلشرام آل الشريخ انظر: أثر التقنية احل( 2)

 . 310ص -بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 [.198، اآلية ]سورت األعراف( 3)

 .11ص -األنساب واألوال  لعبد احلميد طهامز  انظر:( 0)
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 و ت نب ش  ذا التليل ب  وجهني: 

بررل إن  ،النفسرريةوال يسررلم أن الررزواج مقصررده األول إشررباع الر،بررة اجلنسررية  األول:

 امرن  طهر ليس ثم إن السكن واملو ت ،حفظ النسل وبقاتههو  مقصده األول واألساس

هالتلقيح الصناعي يعّد من عوامل  ،صل من ،ة االتصال اجلن حتقد ه ،االتصال اجلن 

حيرث يرتّم هيره هتدئرة نفسريتي الرزو ني باسرتقبال  ،يتحتقيق السركن واملرو ت يف  رو األ

، ومن  هة أ رى هالتلقيح الصرناعي لرن يمنرع الرزو ني بعرد مولو  طاملا تطّلعا إلنجابه

 ذلك من االتصال اجلن  والوصال العاطفي.

ال تصررررلح  لرررريًح عررررىل حتررررريم التلقرررريح  القاعرررردت الفقهيررررة املررررذكورت أن الثددددنين:

أن الفرررروج حمررررم االسرررتمتاع هبرررا  ن األمرررر املسرررتمر واملسرررتقرإ :معناهررراإذ  ،الصرررناعي

أمررا واملررار  ،ولكررن هررذا يف حررال كررون املررار مررن ،ررة الررزوج ،حتررى يررر   ليررل اإلباحررة

؛ إذ هررذا وال يو ررد مررانع مررن إ  ررال منيرره إىل هر هررا هبررذه الصررورت ،ههرري حررل  لرره ،منرره

ر هررم ا   -فقهررار مررن  ررنس اسررتد ال املرررأت منرري زو هررا يف هر هررا الررذي ذكررره ال

 .(2)(1)وبينوا أحكامه -

إذ إن هررذه  منررع التلقرريح الصررناعي؛ن  اعرردت سررد الررذرائع يف اإلسررحم تفرررض إ[ 5]

 ،القاعردت حتظرر عرىل املسرلم شريئًا مرن احلرحل الفريح خماهرة الو روع يف احلررام الفرريح

 ،ومحمستهاوهو الكشن عن عورت املرأت  - يطلب بسبيل ،ة ميوع والتلقيح الصناعي

                         
 .155( انظر: ما سيأيت ص1)

، 088ص -نية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران األحكام اليعية والقانو انظر:( 2)

، أحكرام التلقريح ،رة 355ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسرارت اهلرا ري 

 .151ص -الطبيعي لسعد الشويرخ 
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  .(1)هيكون أوىل بالتحريم  ا حرم بسد الذرائع - والنظر إىل مواطن الفتنة

االستنا  إىل  اعدت سد الذرائع يقصد به أن احلكم األصيل بأن و ت نب ش  ذا التليل: 

أو ألن  ،ألهنرا وسريلة مفضرية إىل املحررم وإنام حرمرت ،هلذه العملية هو اجلواز أو اإلباحة

هأمرا كرون التلقريح الصرناعي : وال يسرلَّم برذلك ،تبة عليها أكثرر مرن املصرالحاملفاسد املرت

وأمرا كرون .وهرو النسرل ،ألنه وسيلة ألمر مطلوب  عراً  ؛هليس بصحيح وسيلة للحرام

ذلك ألن النسل من  ؛املفاسد املرتتبة عىل هذه العملية أكثر من املصالح هليس بمسلَّم أيضاً 

، (2)التحسرينياتبرأت عىل ،رة زو هرا إنرام هرو إ رحل وانكشاف امل ،الرضورات اخلمس

ومعلوم أنه إذا تعارض الرضوري مع ،ةه من احلا يات والتحسينيات هالرضروري أوىل 

 .(4)(3)باالعتبار

وهرو ر ررل  - أن يف التلقريح الصرناعي كشرفًا لعرورت املرررأت املغلظرة أمرام الطبيرب[ 1]

كرام  ،ورت يبا  من أ لها التكشرن والتعررييف مقابل أن هذا التلقيح ال يعد رض - أ نبي

                         
(، 3/348) -الدورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -أطفال األنابيب لر ب التميمي  انظر:( 1)

الردورت  -(،  لرة  مرع الفقره اإلسرحمي 1/311) -الردورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسرحمي 

، التلقرريح الصررناعي بررني 13ص -األنسرراب واألوال  لعبررد احلميررد طهررامز  (،1/541) -الثالثررة 

 .25ص -الزو ني ليحيى  وا ي و صاحبه 

 (.2/8املواهقات للشاطبي ) انظر:( 2)

 (.2/11صدر السابق )امل انظر:( 3)

، األحكام املتصلة باحلمرل لعائشرة 12ص -انظر: أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( 0)

 -، األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسريد مهرران 113ص -أ د 

، 355-350ص -أل د اجلابري ، اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم 089ص

 .029ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 
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 .(1)%34-24ال تتجاوز نسبة النجا  هيه موهومة؛ إذ نفعته أن م

 و ت نب ش  ذا التليل ب  وجبه: 

و رد أ راز  ،أن الش ص الذي مل ينجب لعارض يعد مريضًا حيتراج إىل الردواراألول: 

 (2).ا حلا ة التلقيحهيجوز كشفه ،الفقهار كشن العورت والنظر إليها حلا ة التداوي

ههرم  أن الفقهار حينام  رروا حرمة النظر إىل العورت باسرتثنار حراالت الرضرورتالثنين: 

وأما املريي هح يعنونره برام ، هح ينظر إال عند اضطراره للنظر ،يعنون هبذا الطبيب املعالج

 املصلحة وإنام جييزون له كشن عورته عندما تكون املصلحة يف املداوات را حة عىل، سبق

هالضابط هنا  ، -(3)  كام بني ذلك النووي- وصيانة عورته مرورته،يف املحاهظة عىل 

 (4)املصلحة الرا حة وليست الرضورت.

هررذا و ،ههرو مطلروب  عراً  عرىل هررض أن اإلنجراب لريس مرن الرضرورات: الثنلدث

 ، هيقراسواإلذن بالعحج يتضمن اإلذن بكشن العورت ،يتضمن اإلذن بعحج ما يمنع منه

                         
(، األنسراب واألوال  لعبرد احلميرد 1/311) -الردورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسرحمي  انظر:( 1)

 .05ص -، حكم نقل األعضار لعقيل العقييل 11ص -طهامز 

 لررة  مررع الفقرره  -، أطفررال األنابيررب للبسررام 292ص -صررطفى الزر رراالشرريخ م ىانظررر: هترراو( 2)

(، زراعة 80 -1/84) -(، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 1/259) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

 .144ص -229-221ع  -األ نة هلاشم مجيل عبد ا  

وز لكرل مرداوات وإنرام جيروز يف كشرفها ال جير»(: 308-1/309املجموع ) إىل ما  ار يف اإلشن ة  ين( 3)

موضع يقول أهل العررف: إن املصرلحة يف املرداوات را حرة عرىل املصرلحة يف املحاهظرة عرىل املررورت 

 .«وصيانة العورت

 يف احلاشية. 221منا شة مثل هذا الطر  ص و ت س آ 

 .88ص -229-221ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 0)
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، ومرع ذلرك هقرد أ رازوا كشرن (1)العلرامر إىل أنره سرنة كثة منحيث ذهب  ،عىل اخلتان

 .(2)أل لهالعورت 

: أن كشن العورت يف هرذا التلقريح مل يرأت عرىل سربيل القصرد؛ ألن القصرد منره الراظع

 غيودر ة )حتقيق اإلنجاب للزو ني، وإنام  رار عرىل سربيل التبرع، ومرن القواعرد الفقهيرة 

 . (4)(3)(باظع بن ال  غيور ة  ري نالي

: أن مرا ذكرر مرن أن منفعرة التلقريح الصرناعي موهومرة إنرام ير رع هيره ألهرل اخلنبس

اال تصاص، واحلمل  د يتحقق بإذن ا  هبذا التلقيح وإن كانت نسبة نجاحه ضعيفة، ثم 

 . (5)ىلإن املسلم مأمور باأل ذ باألسباب امليوعة أما النتائج ههي بإذن ا  تعا

                         
ملالكية وهو و ه عند الشاهعية ورواية عند احلنابلة إىل أن اخلتان سنة يف حق الر رال وا ل ب احليويب( 1)

 ومكرمة يف حق النسار، بينام ذهب الشاهعية واحلنابلة إىل و وبه عىل الر ال والنسار.

(، الترراج 1/311(، حاشررية ابررن عابرردين )1/13(، هررتح القرردير )1/221انظررر: تبيررني احلقررائق ) 

(، أسرنى املطالرب 2/082(، منح اجلليرل )3/09(،    اخلريش عىل  ليل )0/380واإلكليل )

(، كشرراف 1/123(، اإلنصرراف )5/538(، مغنرري املحترراج )8/189(، حتفررة املحترراج )0/110)

 (. 1/00(،    منتهى اإلرا ات )1/94القناع )

ع الفقرره  لررة  مرر -، أطفررال األنابيررب للبسررام 292ص -الشرريخ مصررطفى الزر ررا ىهترراو انظررر:( 2)

زراعة  ،(80 -1/84) -(، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 1/259) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

 .88-89ص -229-221ع  -األ نة هلاشم مجيل عبد ا  

، القواعرد 124ص-(، األشرباه والنظرائر للسريوطي 3/311) -املنثور يف القواعد للزركيش  انظر:( 3)

(، القواعررد الفقهيررة للنرردوي 2/1424لفقهرري العررام للزر ررا )، املررد ل ا289ص-البررن ر ررب 

 (.2/04، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )290ص -(، الو يز للبورنو 023، 259)ص

 .115ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر:( 0)

 .311ص - املصدر السابق انظر:( 5)
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 ،أن التلقيح الصناعي يتناىف مع ما أمر اليع به من ييرة املعرا ت برني الرزو ني[ 1]

 .(1)حيث تنكشن هذه املعا ت لثالث وهو الطبيب أل ل التلقيح

وحتقيرق املقصرد  ،برأن هرذا الكشرن ملصرلحة هرذه املعرا تو ت ندب ش  دذا الدتليل: 

  .(2)األساس منها وهو إنجاب الولد

 ؛تلقرريح الصررناعي يررؤ ي إىل إثررارت الشرركوك والشرربهات يف صررحة األنسررابأن ال[ 9]

يضرات بمنري وهرتلقح الب ،ويف احليوانات املنوية يضاتووذلك أنه من املمكن اخلطأ يف الب

 رد يبرّدل الطبيرب نطفرة الرزوج بنطفرة بل  ،وهذا يؤ ي إىل ا تحط األنساب ،،ة الزوج

أو ال تعبرأ هبرا  ،ت التري جتهرل تعراليم اإلسرحمالسيام يف الطبقرا ،ةه عن عمد وسور نية،

 ،ألهنرام مرن أسرباب ا رتحط األنسراب ؛والتبنري و رد حررم ا  الزنرا، لضعن الدين هيها

 .(3)هكذلك التلقيح الصناعي

بأن التلقيح الصرناعي ال جيروز إال باليروط والضروابط التري و ت نب ش  ذا التليل: 

منع من حردوث مثرل تلرك املحراذير التري يطات ما وهيها من االحتيا ، ررها املجيزون له

  .(4)وال  ال للشك هيه ،هنسب الطفل ثابت لوالديه ذكرت،

 ،يححظ أن الكثة من املراكز الطبية جُتري اآلالف مرن التحاليرل وب  جهب أ ر، مننه

ومرن البردهي أنره حيررم إ ررار مثرل هرذا ومع و و  احتامل اخلطأ تبقى الثقرة هبرا  ائمرة، 

                         
 (.1/358) -ورت الثانية الد -انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي ( 1)

 .111ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر:( 2)

(، األنسراب واألوال  لعبرد احلميرد 1/311) -الردورت الثانيرة  -انظر:  لة  مع الفقه اإلسرحمي ( 3)

، التلقريح الصرناعي برني الرزو ني 05ص -، حكرم نقرل األعضرار لعقيرل العقرييل 11ص -طهامز 

 .(21، 24، 11-11ص) - وا ي و صاحبه ليحيى 

، اجلديد يف الفتاوى اليرعية لألمرراض النسرائية والعقرم 921ص -األم البديلة لعارف عيل  انظر:( 0)

 .115ص -أل د اجلابري 
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 .(1)قيح يف املراكز ،ة اجلديرت بالثقةالتل

 :اليدميح الصينصت ظام  يلظجبا  المنئدب   األولاسيتل أم نب المبل ثننيًن: 

، والتلقريح الصرناعي حلا رة اإلنجراب (2)األ لة العامة الدالة عىل  واز الترداوي[ 1]

 .(3)من  نس التداوي

يقع بني الرزو ني عرن طريرق عىل التلقيح الطبيعي الذي  الصناعي ياس التلقيح [ 2]

 .(4)إىل البويضة طريقة إيصال املنييف ههو ال خيتلن عنه إال ، الوطر

بأنه  ياس مع الفارق؛ وذلك ألن التلقيح الصناعي  رد يكرون و ت نب ش  ذا التليل: 

  .(5)ذريعة ال تحط األنساب ب حف الطبيعي

إال باليروط والضروابط التري بأن التلقريح الصرناعي ال جيروز وجينب ص   ذه املين شب: 

ومنها األمن من ا تحط األنساب، ومن ثّم يكرون املقريس هرو التلقريح  ، ررها املجيزون له

 الصناعي الذي ال يكون هيه ا تحط أنساب، وحينئذ ال يكون القياس  ياسًا مع الفارق.

يح هلرام أن حا ة املرأت املتزو ة وحا ة زو ها إىل الولد تعرد ،رضرًا ميروعًا يبر[ 3]

                         
، األحكررام املتصررلة بررالعقم 140ص -229-221ع  -انظررر: زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا  ( 1)

 .921ص -، األم البديلة لعارف عيل 312ص -ت اهلا ري واإلنجاب ومنع احلمل لسار

 .241ما تقدم ص انظر ( 2)

، 139ص -، األحكام املتصرلة باحلمرل لعائشرة أ رد 01ص -انظر: التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي ( 3)

، مشكحت املسرؤولية الطبيرة 352ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 .109ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 34-28ص -ر القي  لعام

، األحكرام املتصرلة برالعقم واإلنجراب  14ص -228ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 0)

 - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  -، أطفال األنابيب للبسرام 351ص -ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 .119ص -(، ثبت ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( 1/239) -الدورت الثانية 

 .151ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر:( 5)
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 .(1)هذا األسلوب من أساليب التلقيح بيوطه وضوابطه

من أهم مقاصد الرزواج ، وأن من مقاصد الييعة اإلسحمية إبقار النسل وحفظه[ 0]

ل عن طريق التلقيح الطبيعي ،يف اإلسحم إنجاب األبنار هإنه  ولكن إذا تعذر ،وهذا يتحصَّ

هيكرون  رائزًا يف  ،هلذا املقصد العظريم -ا  بإذن  - حمقق ههو التلقيح الصناعي،يلجأ إىل 

 (2).وبرىض الزو ني ،ظل  يام الزو ية

 الرا ح هو القول األول القايض بجواز التلقيح الصناعي بيوطه، وسبب الرت يح هو:

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عام ور  عليه من منا شة.[ 1]

 ع اإل ابة عام استدلوا به.ضعن أ لة امل الفني م[ 2]

ومرن أمههرا حفرظ  ،أن الييعة اإلسحمية إنام  ارت لتحقيرق مجلرة مرن املقاصرد[ 3]

 .قق هذا املقصد العظيم وتعززهالتلقيح الصناعي بني نطفتي الزو ني حيو ،النسل وبقاته

ويف  ،أن الييعة اإلسحمية  ائمة عرىل اليرسر و هرع املشرقة واحلررج عرن املكلرن[ 0]

إنجراب باحة التلقيح الصناعي بني نطفتي الزو ني  هع للحرج واملشرقة عرن الرزو ني إب

 .تامم نعمة الزواج هلاملوحتقيق  ،طفل يسعدان به

ولذلك امتنَّ ا  به عىل عبا ه يف كثة   ،أن الولد من أشُد ما تدعو حا ة اإلنسان إليه[ 5]

  ﴿ سبحانه: قاله ،ووصفه بأنه هبة  منه سبحانه وتعاىل ،من اآليات   

                         
 -الشريخ مصرطفى الزر را ىهتراو، (1/321) -الردورت الثانيرة  - لة  مع الفقه اإلسرحمي  انظر:( 1)

 .292ص

ام املتصررلة بررالعقم واإلنجرراب ومنررع ، األحكرر01ص -انظرر: التلقرريح الصررناعي لشررو ي الصرراحلي ( 2)

 .154ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 351ص -احلمل لسارت اهلا ري 
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             ﴾(1) ه هو واملاَل ، وعدَّ

هو نبي ا   ، وها    ﴾(2)﴿هقال تعاىل:  ،زينَة احليات الدنيا

﴿هيقول:  ،زكريا يسأل ربه الولدَ                    

             ﴾
، هتأتيه البشارت (3)

﴿:سبحانه وتعاىل يف  ولهمن ا                          

﴾(4) ار يف  رار املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطة العامل ، ومن َثّم 

تعترب  ،إىل الولدوحا ة زو ها  ،أن حا ة املرأت املتزو ة التي ال حتمل»اإلسحمي: 

 .(6)(5)«،رًضا ميوًعا يبيح معاجلتها بالطريقة املباحة من طرق التلقيح االصطناعي

                         
 [.08، اآلية ]سورت الشورى( 1)

 [.01، اآلية ]سورت الكهن(2)

 .[1-5اآليتان ] ،سورت مريم( 3)

 [.1، اآلية ]سورت مريم( 0)

،  لة  مع الفقه 154ص -إلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي انظر:  رارات  لس املجمع الفقهي ا( 5)

 .(331، 1/321) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

ة وممَّن جيب اليي يه صديه( 1) ألن هرذا النروع  ؛أن احلا ة الداعية إىل التلقيح ،ة الطبيعي هي احلا ة اخلاصَّ

عي الناس الذين لردهيم مشركحت صرحية وإنام حيتاج إليه ب ،من التلقيح ال حيتاج إليه عموم الناس

ة عىل هرذه املسرألة ،يف اجلهاز التناسيل ومرن أهرم  ،ولذلك هإنَّه ال بدَّ من تطبيق أحكام احلا ة اخلاصَّ

 . هذه األحكام أن تكون احلا ة إىل هذا النوع من التلقيح متحققًة متعينةً 

بحررث مقرردم لنيررل  ر ررة  -شرريد أ ررد بررن عبررد الررر ن الر -احلا ررة وأثرهررا يف األحكررام انظررر:  

 - امعررة اإلمررام حممررد بررن سررعو  اإلسررحمية  -كليررة اليرريعة -الرردكتوراه يف أصررول الفقرره 

 .  121ص- هر1021/1021
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نظرًا  ؛و د ذكر بعي الباحثني أنه ال جيوز إ رار التلقيح الصناعي يف بح  الكفارهذا، 

 ، وهذا ظاهر  دًا، اللهم إال أن يو د مركز طبي يف(1) وط املجيزين هناكلعدم انطباق 

ههنا تنتفري احلرمرة؛  ق هيه اليوط السابقة،وتطبّ  بلد من بح  الكفار يقوم عليه مسلمون،

 .وعدماً  و و اً وذلك ألن احلكم يدور مع علته 

أ ذ التلقيح الصناعي أال يتم  واز ومن  هة أ رى هإنه يمكن أن يضاف إىل  وط 

مرن  عرىل ذلركملرا يرتترب ؛ -إن كان  ن جيب عليه الصروم  - يف هنار رمضانمني الر ل 

 .(2) إهسا  الصوم  ون رضورت

وأحب أن أشة هنا إىل أن  واز التلقيح الصناعي الدا يل أوضرح وأظهرر مرن  رواز 

التلقرريح الصررناعي اخلررار ي، ومررن َثررم هقررد أ رراز بعرري الفقهررار والبرراحثني املعررا ين 

، (4)أو تو فوا هيره (3)التلقيح الصناعي الدا يل يف حني حرموا التلقيح الصناعي اخلار ي

كام أن بعي من أ از التلقيح الصناعي بنوعيه  ص التلقريح الصرناعي اخلرار ي بمزيرد 

 رار يف  ررار املجمرع الفقهري اإلسرحمي املنبثرق عرن رابطرة العرامل تشديد، ومن ذلرك مرا 

األسلوب األول )الذي تؤ ذ هيه النطفة الذكرية من ر ل متزوج ثرم حتقرن »: اإلسحمي

هو أسلوب  ائز  ًعا باليوط العامة  (و ته نفسها يف طريقة التلقيح الدا يليف رحم ز

                         
 . 19ص -ا تيار  نس اجلنني لعبد الرشيد  اسم  انظر: (1)

 .230ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر: (2)

 لقول الشيخ الصديق الرضير.و ن ذهب إىل هذا ا (3)

 ([1/088) -الدورت الثالثة  -]انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي   

 و ن ذهب إىل هذا القول الشيخ حممد بن عبد ا  السبيل، والشيخ  ليل امليس.( 0)

(،  لة  مع الفقه اإلسرحمي 331، 1/328) -الدورت الثانية -]انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي   

 .  ([511، 1/541) -الدورت الثالثة  -
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 األسرلوب .، وذلك بعد أن تثبتت حا ة املررأت إىل هرذه العمليرة أل رل احلمرل(1)اآلنفة الذكر

 ،الذي تؤ ذ هيه البذرتان الذكرية واألنثوية من ر ل وامرأت زو رني أحردمها لآل ررالثالث )

ثرم ترزرع اللقيحرة يف رحرم الزو رة نفسرها صراحبة  ،يًا يف أنبوب ا تبرار ار  ويتم تلقيحهام

لكنه ،ة سليم متاًما من مو برات  ،هو أسلوب مقبول مبدئيًا يف ذاته بالنظر اليعي( البويضة

هينبغري أن ال ُيلجرَأ إليره إال يف حراالت الرضرورت  ،يستلزمه وحييط به من محبسات الشك هيام

 .(3)«اهر اليائط العامة اآلنفة الذكر، وبعد أن تتو(2)القصوى

 ومن أسباب هذا التشديد يف التلقيح الصناعي اخلار ي ما ييل: 

الرذي ذكرره  و رو  أصرل  عري للتلقريح الصرناعي الردا يل وهرو االسرتد ال[ 1]

                         
 هنا إىل الفقرت األوىل منه، ونصها:   شري المرا ( 1)

 أحكام عامة: 

أن انكشرراف املرررأت املسررلمة عررىل ،ررة مررن حيررل بينهررا وبينرره االتصررال اجلن رر ال جيرروز بحررال مررن )أ( 

 .إال لغرض ميوع يعتربه اليع مبيًحا هلذا االنكشاف ،األحوال

أو مرن حالرة ،رة طبيعيرة يف  سرمها تسربب هلرا  ،ياج املرأت إىل العحج من مرض يؤذهيراأن احت)ب( 

وعندئرذ  ،يعترب ذلك ،رًضا ميوًعا يبيح هلا االنكشاف عىل ،رة زو هرا هلرذا العرحج ،إزعاً ا

 .يتقيد ذلك االنكشاف بقدر الرضورت

، ل اجلن ر مباًحرا لغررض ميروعكلام كان انكشاف املرأت عىل ،ة من حيل بينها وبينره االتصرا) ر( 

وإال هطبيرب مسرلم  ،وإال هامرأت ،ة مسلمة ،جيب أن يكون املعالج امرأت مسلمة إن أمكن ذلك

ال جتوز اخللوت بني املعالج واملرأت التي يعاجلها إال بحضرور . ووإال هغة مسلم هبذا الرتتيب ثقة،

 .زو ها أو امرأت أ رى

وهرذا األمرر يصردق  ،ألن بقار الزو ني بح ولد أمر  كن وإن كران شرا اً  ؛ ةاحلا :هنا املمصبد ظنلرضو ة( 2)

 ألنه أمر مشتهر عند أهل العلم. ؛وال إشكال يف التعبة عن احلا ة بالرضورت ،عىل احلا ة ال الرضورت

 .124ص -احلا ة أل د الرشيد انظر:  

،  لة  مع الفقه 154ص -اإلسحمي  انظر:  رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل( 3)

 .(331، 1/329) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 



 

 

 

353 
 

و رد رترب الفقهرار عليره ثبروت  ،-وهو إ  ال املرأت مني الر ل  ا ل هر ها  -الفقهار 

وو روب العردت عرىل  ،إن كان هرو صراحب املرار املسرتد ل بالزوجالنسب وحلوق الولد 

 . (2)(1)و،ة ذلك ،الزو ة عند الفر ة بني الزو ني

                         
الردر امل ترار  (،1/530 مرع األهنرر ) (،0/110الفتاوى اهلندية ) (،0/282البحر الرائق ) ( انظر:1)

أسرنى ، (1/122مرنح اجلليرل )، ( 1/134حاشرية الدسرو ي ) (،3/529)مع حاشية ابن عابدين

-2/034هنايرة املحتراج)، (5/18مغني املحتراج ) (،1/342حتفة املحتاج ) (،3/398) املطالب

 .( 5/13كشاف القناع ) (،5/531تصحيح الفروع )، (9/299اإلنصاف) ،(1/210) (031

 ( :1/011)إمكران حصرول الولرد باالسرتد ال، هقرال يف املغنري  و د أنكر ابن  دامة   ذال 

هإن  رالوا: .. ألن حبلها بغة وطر مستحيل عا ت. ؛. ههو مولوإن  ال: وا  ال وطئتك حتى حتبيل»

وأمرا الثراين ههرو مرن  ..يمكن حبلها من وطر ،ةه ، أو باستد ال منيه.  لنا: أما األول هرح يصرح.

املستحيحت عا ت ، إن و د كان من  وارق العا ات ، بدليل ما ذكرناه. و رد  رال أهرل الطرب: إن 

األ لرة التري ذكرنرا بعضرها ، و ريران العرا ت عرىل   يامُ هَلم وصحح  و، ولد  املني إذا بر  مل خيلق منه

وال معنرى لقرول مرن  ررال: جيروز أن تسرتد ل املررأت منرري » (:9/15) ، و رال أيضرراً «وهرق مرا  رالوه

ألن الولد خملوق من مني الر ل واملرأت مجيعا ، ولذلك يأ رذ الشربه مرنهام ، وإذا  ;، هتحمل  الر ل

 و دت نن شده اوصديالً ، «بغرة مجراع ، مل حتردث هلرا لرذت متنري هبرا ، هرح خيرتلط نسربهام استد لت املني

، و را يضراف 11-58أحكام التلقيح ،ة الطبيعي ص يف رسالته املا ستةسعد الشويرخ الدكتور 

 و ول األطبار املنري إذا»عىل ما ذكره أنه يمكن أن يَرّ  عىل ما نقله عن األطبار بقول بعي الشاهعية: 

أسرنى . ]انظرر: «رضبه اهلوار ال ينعقد منه الولد ،ايته ظن ، وهو ال ينرايف اإلمكران هرح يلتفرت إليره

 .    ([5/18مغني املحتاج ) (،384-3/398املطالب )

إال أن هنراك الصناعي الردا يل،  الفقهار والباحثني املعا ين االستد ال أصًح للتلقيح أكثر جعل( 2)

الصرناعي  ويف أن يكرون أصرًح للتلقريح ،ن عرارض يف  رواز االسرتد المن الفقهار والبراحثني مر

                                                                           وذلك ألمرين:                              الدا يل؛ 

 ،كحمهرم عرن ثبروت النسرب بل ذكروه يف ،أو مقرين به ،أن الفقهار مل يذكروا االستد ال  يزين له.  1

 =             .وعن املرأت التي جتب عليها العدت
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أن احتامل اخلطأ يف التلقيح الصناعي اخلار ي أكرب منه يف الدا يل، وذلك بسبب [ 2]

 طول مدت ختزين اللقائح يف التلقيح الصرناعي اخلرار ي،  را  رد يسربب ا رتحط اللقرائح

 .وهذا  د يؤ ي إىل ا تحط األنساببسبب كثرهتا مع طول الزمن، 

و ررو  بعرري اإلشرركاالت الفقهيررة واأل ح يررة املرتتبررة عررىل التلقرريح الصررناعي [ 3]

 اخلار ي  ون الدا يل مثل: مصة البويضات امللقحة.

السررت راج  طررر اجلراحررةخلتتعرررض يف التلقرريح الصررناعي اخلررار ي أن املرررأت [ 0]

 يف حني أن التلقيح الصناعي الدا يل ليس هيه يشر من ذلك. ،البويضة

صدر يف اململكرة العربيرة السرعو ية نظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وأشة أ ةًا إىل أنه 

 .  (1)مجيع اليوط التي ذكرها املجيزونته التنفيذية وعحج العقم، و د راعى النظام والئح

                                                          
ألن االسرتد ال يرتم  ون ترد ل  ؛أن التلقيح الصناعي خيتلن عن االسرتد ال الرذي ذكرره الفقهرار. 2

ب رحف التلقريح الصرناعي هيرتم يف مراكرز التلقريح  ،ههو يتم عن طريرق املررأت ،أ نبي عن الزو ني

 .وتصويرها ظاهرًا وباطناً  ،كشاف العوراتوبان ،الصناعي

النوازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات ، 19-11ص -األنساب واألوال  لعبد احلميد طهامز ]انظر:   

 [. 1455ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

( وترراريخ 214بررالقرار الرروزاري ر ررم ) وحرردات اإل صرراب واأل نررة وعررحج العقررم مددت  نظددنح( 1)

هرر باملصرا  ة 21/11/1020( وتراريخ 11ر، ثم صدر املرسوم امللكري ر رم )م/ه23/8/1020

ثررم صرردرت الئحترره  ،3891العررد   -هررر 1/1/1025 ريرردت أم القرررى يف عليرره، و ررد نيررا يف 

، وهيام ييل بعري 5ص- 0430العد   -هر 23/1/1021يف  ريدت أم القرى التنفيذية ونيت يف 

 موا  هذا النظام:

نشراطها بالفتراوى اليرعية   ارسرةتلتزم وحدات اإل صاب واأل نة وعرحج العقرم يف  :املندة الثنلثب* 

 ها هيئة كبار العلامر يف اململكة.التي تصدر

يضة يوحيظر ختصيب أي ب ،جيب التأكد من و و  عح ة زواج  ائمة  بل البدر يف العحج :املندة الراظعب* 

جيررب عرىل الطبيررب عنررد حردوث ذلررك أن يو ررن و ،للزو رة بنطفررة الرزوج بعررد الطررحق أو الوهرات

 .عمليات اإل صاب والتلقيح
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وال جيروز  ،يضة خمصبة من زو ني يف رحم زو ة أ رى أو امرأت أ ررىيال جيوز زرع ب :املندة اخلنبسب* 

 التلقيح بنطفة من ،ة الزوج وال ختصيب بييضة لغة الزو ة.

 حية من الزو ني عىل طريقة العحج، بعد تعرريفهام جيب احلصول عىل مواهقة كتابية  * املندة السندسب:

 بجميع إ رارات العحج وخماطره واحتامالت نتائجه. 

: جيب التأكد من  بل اثنني عىل األ ل من امل تصني بوحدت اإل صراب واأل نرة وعرحج * املندة السنظعب

واإل صراب، ونقرل  العقم من تطابق اهلوية ور م السجل الطبي لكح الزو ني عند مجرع العينرات،

 اللقيحة واأل نة.

جيب عىل وحدات اإل صاب واأل نة وعحج العقم االلترزام برالتنظيم الرد يق للنطرن : املندة الينسعب* 

وتوهة أ ىص  ر ات احلرص واالحتياط واحلذر مرن ا تحطهرا أو  ،يضات واللقائح واأل نةيوالب

 .نفيذية القواعد املنظمة لذلكوحتد  الحئحة الت ،االستبدال هبا بقصد أو  ون  صد

يعا ب بعقوبة أو  ،شد منصوص عليها يف أنظمة أ رىأ ون إ حل بأي عقوبة  :الثننيب والثالثب املندة * 

 كثر من العقوبات اآلتية:أ

 يسامئة ألن ريال. عىلوال يزيد  ،رامة مالية ال يقل مقدارها عن مئتي ألن ريال، -

 .واتيس سن عنالسجن مدت ال تزيد  -

 .إلغار الرت يص بمزاولة املهنة -

 كل من يرتكب أي خمالفة من امل الفات اآلتية:   

 .  ارسة عحج العقم واإل صاب  ون تر يص أو يف ،ة املستوى املر ص به.1

 .. حقن نطن أو أ نة يف امرأت من ،ة زو ها2

 .. حقن نطن أو أ نة بعد انتهار العح ة الزو ية3

 .أ نة ختص امرأت إىل رحم امرأت أ رى . نقل لقائح أو0

. التغرير باملريي أو عدم است دام األسس الطبية السليمة يف طريقة العرحج بقصرد االبترزاز أو 5

 .االستغحل

 جلنة اإل اف. ون احلصول عىل مواهقة سابقة من  . التد ل يف اخلحيا أو اجلينات الوراثية1

    . نقل األعضار التناسلية.1



           

 

 

 

357 
 

 ؛ثبروت نسرب الولرد إىل الرزو ني بني نطفتي الرزو نيمن أهم آثار التلقيح الصناعي 

 وذلك ملا ييل:

 أنه من مائهام.[ 1]

وخترجيًا عىل ما  رره الفقهار من ثبوت النسب عىل من استد لت مرار زو هرا يف [ 2]

 . (1)حمل التناسل منها

ق اجلنني هيها من الزو ني، وال يد ل عنف أ نبي معهام، وألن كل صورت يت ل[ 3]

  يثبت النسب هيها هلام.

التلقريح وبالتَّا  يرتتب عىل صحة هذا النَّسب إثبات مجيع احلقوق للُطفل النَّراتج عرن 

، هيثبت له حقُّ احلضانة واملةاث و،ة ذلك مرن احلقروق، وكرذلك يثبرت ألبيره الصناعي

  .(2)له عىل ابنهعليه احلقوق الوا بة 

                         
 .155ما تقدم ص :نظرا( 1) 

، احلاميررة القانونيررة 139-132ص-التلقريح الصررناعي للشرحات  نسررب املولرو  النرراتج عررن انظرر:( 2) 

، 144ص -، األحكررام الطبيررة املتعلقررة بالنسررار ملحمررد منصررور 92ص -للجنررني ملفتررا  ا ررزيط 

نجراب ومنرع ، األحكام املتصلة بالعقم واإل244-181ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

 -الردورت الثانيرة -(،  لة  مع الفقره اإلسرحمي 032، 312، 353) ص -احلمل لسارت اهلا ري 

(، أحكام التلقيح ،رة 289، 239، 231ص) -(، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 1/329)

 .(329، 211-248) ص –الطبيعي لسعد الشويرخ 
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وهرذا عرىل القررول بجرواز التلقريح الصررناعي ظراهر، أمرا عررىل القرول بتحرريم التلقرريح 

الصناعي هقد ذهب أحد الباحثني إىل عدم ثبوت نسب الطفل النراتج برالتلقيح الصرناعي 

وولرد الزنرا شأنه يف ذلك شرأن ولرد  أمه هقط،ينسب إىل ه ،الزناألنَّه يف معنى ولد  إىل أبيه؛

  .(1)عان، هتثبت له أحكامهم يف النفقة واحلضانة واملةاث له أو منهاللُ 

والذي يظهر أن هذا ،ة صحيح، وأن نسرب الولرد ثابرت إىل الرزوج صراحب النطفرة 

بكل حال ما  ام أن التلقيح الصناعي تم والزو ية  ائمرة؛ وذلرك ألنره ولرد عرىل هراشره، 

عىل ثبوت النسرب  -ر هم ا   -ار ، و د اتفق الفقه(2)(البلت لدوراش): و د  ال 

                         
 .150ص -اين انظر: أحكام ولد الُزنى حلنان القحط( 1) 

باب  ار اململوك مرن  -(؛ و1809ر م ) -باب تفسة املشبهات  -رواه الب اري يف كتاب البيوع ( 2) 

ر رم  -باب  عروى الرول للميرت -(؛ ويف كتاب اخلصومات 2145ر م ) -احلريب وهبته وعتقه 

 -لردعوى ول املول لوصيه تعاهد ولدي وما جيوز للرول مرن ا -(؛ ويف كتاب الوصايا 2298)

 -(؛ ويف كتراب الفررائي 0452ر رم ) -باب من شهد الفرتح -(؛ ويف كتاب املغازي 2580ر م )

باب إثم من انتفى من  -(؛ ويف كتاب الفرائي 1319ر م ) -باب الولد للفرارت حرت كانت أو أمة

اب بر -(؛ ويف كتاب املحاربني من أهل الكفر والرر ت 1390ر م ) -ولده ومن ا عى أ ًا أو ابن أخ

باب من  يض لره بحرق أ يره هرح يأ رذه هرإن  -(؛ ويف كتاب األحكام 1031ر م ) -للعاهر احلجر

باب الولد  -(؛ ومسلم يف كتاب الرضاع 1114ر م ) - ضار احلاكم ال حيل حرامًا وال حيرم ححالً 

يف  صة ا تصرام سرعد برن أيب  (؛ من حديث عائشة 1051ر م ) -للفرارت وتو ي الشبهات

 بد بن زمعة يف ابن وليدت زمعة.و اص و ع

(؛ 1032ر رم ) -باب للعراهر احلجرر -كام رواه الب اري يف كتاب املحاربني من أهل الكفر والر ت  

(؛ مرن حرديث أيب 1059ر رم ) -باب الولد للفرارت وترو ي الشربهات -ومسلم يف كتاب الرضاع 

 . هريرت
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، ولذلك هقد    بعي من رأى حتريم التلقيح (1)بل والنكا  الفاسد بالنكا  الصحيح

، ومن ثّم نقرل بعري البراحثني االتفراق عرىل ثبروت (2)الصناعي بثبوت النسب إىل الزوج

 . (3)النسب إىل الزوج

 وممن  ز ت األبر ظيننًن بن  يل: 

أن ثبرروت النسررب لصرراحب املنرري يف مسررألة  -ر هررم ا   -اهعيةالشررإن املعتمررد عنررد 

 ،ال ينظر هيه إال لكون هذا املنري حمرتمرًا أو ال -زوج  أو ،ةه  -استد ال املرأت ملني ر ل  

                         
هإن املسلمني متفقون عىل »(: 10-30/13)يف  موع الفتاوى  ابن تيمية   نل شيخ اإلسالح( 1) 

أن كل نكا  اعتقرد الرزوج أنره نكرا  سرائد إذا وطرم هيره هإنره يلحقره هيره ولرده ويتوارثران باتفراق 

سروار كران النراكح كراهرا أو  وإن كان ذلك النكا  باطح يف نفس األمر باتفاق املسرلمني، املسلمني،

وإن كران  منها يلحقه نسبه ويرثه باتفراق املسرلمني ،مسلام. واليهو ي إذا تزوج بنت أ يه كان ولده 

ومن استحله كان كاهرا جتب استتابته. وكذلك املسرلم اجلاهرل  ذلك النكا  باطح باتفاق املسلمني،

لو تزوج امرأت يف عدهتا كام يفعل  هال األعراب ووطئها يعتقدها زو ة كان ولده منها يلحقه نسبه 

 ؛ذا كثة. هإن ثبوت النسب ال يفتقر إىل صحة النكا  يف نفس األمررويرثه باتفاق املسلمني. ومثل ه

همرن طلرق امرأتره ثحثرا  ،(البلدت لدودراش ولدعدن ر احلجدر) :بل الولد للفرارت كام  ال النبي 

وإما لغة ذلرك  وإما لفتوى مفت خمطم  لده الزوج، ووطئها يعتقد أنه مل يقع به الطحق: إما جلهله،

هإنره كران  ;بل وال حتسرب العردت إال مرن حرني تررك وطأهرا  ؛يتوارثان باالتفاقهإنه يلحقه النسب و

هح تعتد منه حتى ترتك الفررارت. ومرن نكرح امررأت نكاحرا  ههي هرارت له، يطؤها يعتقد أهنا زو ته،

أو ملكهرا ملكرا هاسردا متفقرا عرىل هسرا ه أو خمتلفرا يف  هاسدا متفقا عرىل هسرا ه أو خمتلفرا يف هسرا ه،

هرإن ولرده منهرا يلحقره نسربه ويتوارثران  وطئها يعتقردها زو تره احلررت أو أمتره اململوكرة، أو هسا ه،

 «.باتفاق املسلمني

 .29ص -األنساب واألوال  لعبد احلميد طهامز  انظر:( 2) 

 .312ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  انظر:( 3) 
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 .(1) هإذا كان املني حمرتمًا ثبت به النسب وإال هح

حرحل:  هو ما رج من صراحبه عرىل و ره حرحل أو هيره شربهةعندهم واملني املحرتم 

أو استمنائه بيردها، أو احتحمره، أو وطئره أل نبيرة يظنهرا  ، رو ه بسبب وطئه لزو تهك

زو ته. و،ة املحرتم هو ما  رج بسبب زناه، أو استمنائه بيد ،ة زو ته، ومل يفر وا بني 

 وكون صاحب املني حيًا أو ميتًا. أن تكون املستد لة للمني زو ته أو أ نبية،

ال املني ،ة املحرتم ال يو ب عدت، ولو طلقت مرن اسرتد لت منري وهم جيعلون استد 

زو ها ،ة املحرتم  بل   وله هبا أ ذت أحكام املطلقة  بل الد ول ب حف استد اهلا ملنيه 

  .(2)-ب حف املحرتم  -املحرتم، كام أنه ال يثبت به نسب لزوج  د طلق أو تويف 

عدم ثبوت النسب باستد ال منيٍّ ،ة حمرتم استثنوا من  -ر هم ا   -لكن الشاهعية 

إذا كان هذا املني ،ة املحرتم للزوج، وكانت الزو ية  ائمة، ههنا يثبت النسب مرن  هرة 

أن نسب الولد ثابت إىل الرزوج صراحب النطفرة بكرل ، وهذا يؤيد ما تقدم من (3)الفرارت

  أعلم.، وا  تعاىلحال ما  ام أن التلقيح الصناعي تم والزو ية  ائمة

                         
حاشية البجةمي عىل  (،1/210()031-2/034(، هناية املحتاج)3/398أسنى املطالب ) انظر:( 1) 

(، حاشية البجةمي عىل    9/231حاشية العبا ي عىل حتفة املحتاج ) (،0/01   اخلطيب )

نور الدين بن عريل الشربامل ر  -حاشية الشربامل  عىل هناية املحتاج ، (2/310منهج الطحب )

 .(1/129) -م  1890هر/ 1040 -نان لب -بةوت  - ار الفكر  -األ هري 

 .191-190وانظر ما سيأيت ص 

 املصا ر السابقة. انظر( 2) 

البجةمري عرىل    اخلطيرب حاشرية  (،0/001اجلمرل )حاشرية  (،0/01 ليرويب )حاشية  انظر:( 3) 

(0/05-01 ). 

 لقيح ،ة الطبيعيأحكام التيف رسالته املا ستة  -وهقه ا   -و د ظن الدكتور سعد الشويرخ   ذال 

أن الشاهعية ال يثبتون النسب بالفرارت يف مسرألة االسرتد ال، و عرل  روهلم خمالفرًا  15-12ص -

لإلمجاع، وال أ ري كين يكون إمجاعًا مع خمالفتهم، لكن يف احلقيقة هرم ال خيرالفون يف هرذه املسرألة 

 أصًح كام بينته، وا  أعلم.
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 وميه ب د ن :

يمكرن أن يكرون بسربب الطرحق، ويمكرن أن يكرون بسربب الوهرات،  اهرتاق الرزو ني

 ني كام ييل:يف كح احلالت حكم إ رار التلقيح الصناعيويمكن بيان 

تقدم بأن من اليوط التي اشرتطها املجيزون للتلقيح الصناعي أن تكرون الزو يرة  ائمرة 

، وبنار عىل ذلك هإن ال جيوز بحال مرن األحروال إ ررار (1)عند إ رار عملية التلقيح الصناعي

؛ وذلك ألن املرأت صارت أ نبية عن مطلقها وحيرل هلرا أن (2)العدت التلقيح الصناعي بعد انتهار

، (3)تنكح ،ةه، وكذا ال جيوز إ رار التلقيح الصناعي  برل انتهرار العردت إذا كران الطرحق بائنراً 

                         
 .  101( انظر ما تقدم ص1)

 .  389ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  ( انظر:2)

يطلقون عدم  واز التلقيح بعد الطحق من ،ة تفريق بني الطحق البائن أو الر عي،  أكثر ال نحثني( 3)

بل بعضهم    بعردم التفريرق مرا مل ترتم الر عرة  برل التلقريح، لكرن التعليرل للمنرع بكرون املررأت 

وذلك لل حف بني الفقهار يف اعتبار الر عية زو ة أو أ نبيرة  ؛نبية جيعل للتفريق و هاً صارت أ 

 .111-111يف  ال الرتية والنظر واملعا ت، وهذا يأيت بيانه إن شار ا  تعاىل ص

النسرب لسرفيان ، 381ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  ]انظر:      

النظرام القرانوين لإلنجراب الصرناعي ، (1/284) -التلقريح الصرناعي للبرار ، 018ص -ة بو ر عر

التلقريح الصرناعي  ،119ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د ، 294ص -لرضا عبد احلليم 

 [. 14ص-شو ي الصاحليلاآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي ، 188ص-أل د لطفي
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واإلثم يلحق كل من يشارك يف هذه العمليَّة، وجيب تعزيره
 ، واأل لة عىل ذلك ما ييل:(1)

 

  .(2)عن املرأت بانتهار عقد الزو ية أن الر ل صار أ نبياً [ 1]

أنه حيرم عليه تلقيحها بالطريق الطبيعي وهرو الروطر، هكرذا حيررم عليره تلقيحهرا [ 2]

بطريق التلقيح الصرناعي؛ ألن التلقريح الصرناعي ال خيتلرن عرن التلقريح الطبيعري إال يف 

  .(3)وسيلة حصول التلقيح هقط

قيح الصناعي مفقو ت هنا؛ إذ لو ر،بت الزو ة أن احلا ة التي أبيح من أ لها التل[ 3]

 . (4)باإلنجاب هبإمكاهنا الزواج بآ ر بعد انقضار عدهتا

لكن ذهب بعي الباحثني إىل أنه إذا تم اإل صاب  بل أن يطلرق الر رل زو تره، ومل 

يبق إال نقل اللقائح إىل رحم املرأت هإنره جيروز للمررأت أن تفعرل ذلرك؛ وذلرك بنرار عرىل أن 

حيدث بمجر  حدوث اإل صاب أي بالتحام احليوان املنوي بالبويضة، وما عملية احلمل 

زرع البويضة يف الرحم إال استمرارًا للحمل، واسرتكامالً للمردت ولكرن مرع تغيرة الوعرار 

  .(5)هقط، والطحق ال يعني الر وع عن احلمل

                         
، النسرب لسرفيان 389ص -املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري األحكام  انظر:( 1)

 .090ص -بور عة 

، بنروك النطرن 018ص -، النسرب لسرفيان بور عرة 218ص -هقره النروازل لبكرر أبرو زيرد  انظر:( 2)

 .(251، 201ص) -واأل نة لعطا السنباطي 

 .01ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3)

 .  094ص -النسب لسفيان بو ر عة  :( انظر0)

، وتبعره عرىل ذلرك  99ص -اإلنجاب الصرناعي الدكتور حممد املريس زهرت يف كتابه  ل ب إىل للك( 5)

، ويشررتط 002ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنرع احلمرل يف سارت اهلا ري الدكتورت 

لق يف هذه احلالة أن يولرد  رحل أ ىصر عند أصحاب هذا القول لثبوت نسب املولو  إىل الزوج املط

 يومًا( من تاريخ البينونة.   315مدت احلمل يف القانون وهي سنة شمسية )
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 لكن جياب عن ذلك بام ييل:

 ،احليات اإلنسانية وبني بداية احلمل الفعيلإن أصحاب هذا القول  لطوا بني بداية [ 1]

وهرري مسررألة  حهيررة تقرردم  -هلررو سررلمنا أن بدايررة احليررات تكررون مررن حلظررة اإل صرراب 

إذ إن املررأت مل يو رد يشر يف أحشرائها بعرد  ؛هح يمكن اعتبرار اإل صراب  رحً  -(1)بياهنا

التلقريح  رارج  حتى يمكن اعتبارها حامًح، وال يمكن ترتيرب أحكرام احلمرل عرىل  رر 

 بل ،اية األمر أن يقال إنه ميوع  ل مل يكتمل.  ، سد املرأت

أنه يلزم عىل هذا القول أن للرزوج املطلرق أن جيربهرا عرىل زرع اللقيحرة يف ر هرا [ 2]

  (2)باعتبار ذلك استمرارًا للحمل، وهم ال يقولون بذلك.

د أعظرم مرن تلرك احلرمرة أن حرمة البويضة امل صبة يف هذه احلالة توا ره مفاسر[ 3]

 امل تلن هيها، وهي:

سقوط املصلحة التي تأسست عليها ميوعية اإلنجاب هبرذه الطريقرة برني هرذين )أ( 

 الزو ني.

 دوم طفل ألبوين ،ة را،بني أو أحدمها يف  دومه، وهذا يعني مسربقًا انتقراص )ب( 

 (3) حقو ه.

منهام بغة صاحبه مندوحة  كشن العورت بغة مربر  عي، ويف زواج كّل واحد) ر( 

 عن ذلك.

ر،بة املرأت يف اإلنجاب  ن مل تر  أو مل ير  استمرار احليات معهرا ر،برة ،رة سروية، ) ( 

 .(4)ومن ثم ههي ،ة  ديرت باالعتبار اليعي

                         
 .  591-519( انظر ما تقدم: ص1)

 .  291، 213ص -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم  ( انظر:2)

 .  38( صاإلنجاب الصناعيابق )( انظر: كحم الدكتور حممد زهرت نفسه يف كتابه الس3)

 .  541ص-األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران ( انظر:0)
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 أما إذا كان الطحق را عيًا، وتم التلقيح يف أثنار العدت، هلذلك حاالن:

 ابرضـ يف عدة املطلقة الرجعيـة  الصناعي  أن يتم التلقيحاحلالة األوىل: 

 الزوج:

يف اعتبرار  -ر هرم ا   -ههنا يمكن خترريج حكرم هرذه املسرألة عرىل  رحف الفقهرار 

 -املطلقة الر عية يف العدت زو ة أو أ نبية يف براب املعرا ت واخللروت والنظرر، وللفقهرار 

  اجتاهان يف ذلك: -ر هم ا  

يجوز هلا أن تترزين ه ،زو ة يف باب املعا ت واخللوت والنظر الر عية: أن اال نه األول

 .(2)واحلنابلة (1)، وأن خيلو هبا، وهذا االجتاه يمثله احلنفيةلزو ها، وله أن يطأها

سوار  لنرا إن  -وعىل هذا القول جيوز إ رار التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة الر عية 

 ط  يام الزو ية.؛ وذلك لتحقق  -(3)الر عة حتصل به أو ال 

جيروز هلرا أن تترزين هرح  ،يف باب املعا ت واخللروت والنظرر أ نبيةالر عية : أن اال نه الثنين

 .(5)والشاهعية (4)، وال أن خيلو هبا، وهذا االجتاه يمثله املالكيةأن يطأها ليس لهلزو ها، و

                         
 (.  0/115(، هتح القدير )2/251(، تبيني احلقائق )1/25( انظر: املبسوط )1)

 (.  5/303)(، كشاف القناع 3/108(،    منهى اإلرا ات )8/153( انظر: اإلنصاف )2)

بني كون الفعل مباحًا أو ال، وبني حصول الر عة به أو ال؛ هاخللوت مباحة وال حتصل هبرا  إل ال اال ح( 3)

 والوطر يف احليي حمرم وحتصل به الر عة. ،الر عة

التلقريح الصرناعي بعرد طرحق (. ويأيت الكرحم تفصريًح عرىل أثرر 151-8/150]انظر: اإلنصاف )       

 [131-121ص  -إن شار ا  تعاىل  -املسألة الرابعة يف   عةالزوج يف الر

(، مررنح اجلليرررررررل 0/95(،    خمتفرر  ليرررررل لل ررريش )5/048( انظررر: الترراج واإلكليررل )0)

(0/198-184)  . 

 (.  1/13(، هناية املحتاج )9/153(، حتفة املحتاج )3/300( انظر: أسنى املطالب )5)
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 عيرة إال أن يكرون وعىل هذا القول ال جيروز إ ررار التلقريح الصرناعي يف عردت املطلقرة الر

وهرذا  ،هرح إشركال حينئرذ يف  روازه -بأن نوى بره الر عرة  -إ رار التلقيح الصناعي ر عة 

، لكرن يمكرن خترجيره (1)االستثنار ال يتأتى عىل  ول الشاهعية؛ إذ ال ر عرة عنردهم إال برالقول

 .(2)لنيةمع ا -أي اجلامع أو مقدماته-علعىل  ول املالكية ؛ ألن الر عة عندهم تكون بالف

والرت يح ينبني عىل الرت يح يف أصل املسألة، واأل رب هو القول األول؛ وذلرك ألن 

الر عية زو ة يف بعي األحكام، هلتكن كذلك يف بقيتها ما مل يدل  ليرل عرىل االسرتثنار، 

الر عية زو رة يلحقهرا طح ره ، وظهراره ، وإيرحته ، ولعانره ، و»:  ال ابن  دامة 

، كرام أن ا  عرز و رل سرمى املطلرق طح رًا ر عيرًا (3) «ه ، باإلمجراعويرث أحدمها صاحب

 ، وا  تعاىل أعلم.        ﴾(4)﴿زو ًا هقال تعاىل: 

بدون رضا يف عدة املطلقة الرجعية احلالة الثانية: أن يتم التلقيح الصناعي 

 ج:الزو

ويتصور و وع التلقيح الصناعي بعد الطحق بدون رضا الزوج يف حالة ما إذا كران أ رذ 

، ثم طلبت املررأت -سوار  صبت هبا البويضة أم ال  -احليوانات املنوية منه  بل و ع الطحق 

التلقريح الصرناعي؛  إمتام عملية التلقيح الصناعي بدون أ ذ إذن الزوج، ههنا ال حيل إ ررار

أن يرتم ذلرك  -عنرد مرن أ رازه  -ه تقدم أن من  ط  واز التلقيح الصرناعي وذلك ألن

 ، همع ختلن  ط الرضا ال يبقى للجواز حمل. (5)برضا كلٍّ من الزو ني

                         
   (.1/58هناية املحتاج )(، 5/1مغني املحتاج )(، 9/108حتفة املحتاج )( انظر: 1)

اجلليرل  مرنح(، 5/045التراج واإلكليرل )(، 2/011( انظر: الير  الكبرة مرع حاشرية الدسرو ي )2)

(0/191.)   

 .  (1/044املغني )( 3)

 [.  229( سورت البقرت، اآلية ]0)

 .   101( انظر ما تقدم ص5)
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و د ذهب أحد الباحثني إىل  واز إ رار التلقيح الصناعي أثنار عدت الطحق الر عري 

و ة جيوز هلرا أن تترزين لزو هرا، ولو بدون إذن من الزوج؛ وذلك بنار عىل أن الر عية ز

ومن ثّم هإنه ال حيرم عليها يشر  ا حيل للزو ات، ومن ذلك التلقيح بامر الر ل الذي ال 

 . (1)يزال زو ها

وهذا ال شك أنه وهم؛ إذ لو كانت الزو ية  ائمة مل جيز إ رار التلقيح الصناعي بدون 

د ل طررف ثالرث وهرو الطبيرب رضا الزوج؛ وذلك ملا يستلزمه التلقيح الصرناعي مرن تر

املعالج الذي يطلع عرىل العرورت املغلظرة للمررأت، وهرذا اليرط  رد اعترربه الباحرث نفسره 

، وحتى لو أ ذ املني من الزوج بمواهقتره أثنرار  يرام الزو يرة، ثرم ترا رع عرن (2)للجواز

الر عيرة مواهقته مل يكن للزو ة أن تقوم بإ رار التلقيح الصناعي، و،اية األمر أن تعامل 

معاملة الزو ة، هإذا كان انعدام  ط الرضا مؤثرًا يف حق الزو ة، صار انعدامه مؤثرًا يف 

 حق املطلقة الر عية من باب أوىل، وهذا ظاهر.

وحتى لو  يل إن رضا الزوج كران مو رو ًا  برل الطرحق بمواهقتره ابتردار عرىل إ ررار 

ترا ع عرن هرذه املواهقرة بعرد و روع  التلقيح الصناعي، هجوابه ما ذكره الباحث نفسه أنه

  .(4)، وعليه هقد انعدم  ط  واز التلقيح الصناعي يف هذه احلالة(3)الطحق الر عي

                         
 .  382ص -عقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري األحكام املتصلة بال( انظر: 1)

 .  031ص - املصدر السابق ( انظر:2)

 .  380ص - ( انظر: املصدر السابق3)

إذا ترم بأنره )يرر  هنرا أيضرًا؛ إذ إن  ولره  110ص إىل أن  ول الدكتور حممد زهررت املتقردم وأشري  ين( 0)

يرد ل هيره الطرحق  قرل اللقرائح إىل ر هرا(الت صيب ثم و ع الطحق همن حرق املررأت أن تطلرب ن

 ريض الزوج أو مل يرض. ،بنوعيه: الر عي، والبائن

  هناك.و د تقدم  ليله واجلواب عنه تفصيًح  

   .294، 212ص -وانظر: النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم  
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كررام  -عررىل أن نسررب املولررو  ثابررت إىل الررزوج يف هررذه احلالررة ألنرره كررالوطر بشرربهة 

 ، وا  أعلم.-(1)سيأيت

تقدم بأن من اليوط التي اشررتطها املجيرزون للتلقريح الصرناعي أن تكرون الزو يرة 

، وبنرار عرىل ذلرك هرإن ال جيروز بحرال مرن (2) ائمة عنرد إ ررار عمليرة التلقريح الصرناعي

ألن الزو يرة مل تعرد ؛ وذلرك (3)األحوال إ رار التلقيح الصناعي بعرد انتهرار عردت الوهرات

                         
 .  131( انظر: ص1)

 .  101( انظر: ما تقدم ص2)

 ول أحد جييز أن يتم التلقيح بعد انتهار العدت، حتى إن مرن رأى  رواز التلقريح بعرد املروت إذا  عىل مل أ  ( 3)

كان  د تم ختصيب البويضات  بله نظرًا حلرمة البويضات امللقحرة مل يعتررب هرذه احلرمرة إذا انتهرت العردت، 

ل يف عوامررل الوراثررة األحكررام اليررعية والقانونيررة للتررد يقررول الرردكتور السرريد حممررو  مهررران يف كتابرره 

إال أنه يشرتط أن يكون الزرع  حل هرتت العدت ال جياوزهرا؛ حترى ال يكرون ذلرك »: 541ص -والتكاثر 

 .«ذريعة لإلرضار بالورثة بت زين اللقائح يف البنوك، وهتديد مراكز الورثة هبا يف أي و ت

والذي اعترب هيره أن احلمرل  99ص ياإلنجاب الصناعلكن يبقى كحم الدكتور حممد زهرت يف كتابه         

الرر  عليره يف  115بدأ بالت صيب، ومن ثم ال تعني الفر رة بطرحق أو وهرات إيقاهره، و رد تقردم ص

املسألة األوىل، ويمكن أن يفهم من كحمه  واز التلقيح ولو انتهت العردت، لكرن برالنظر إىل اليرط 

يمكرن أن يؤ رذ مرن  -من حرني الفر رة وهو أن يولد أل ل من سنة  -الذي اشرتطه لثبوت النسب 

هذا أن مذهبه عدم  واز إ رار التلقيح بعد انتهار العدت؛ إذ عدت الوهات أربعة أشرهر وعيرًا، ومردت 

 احلمل املعتا ت وهي تسعة أشهر، همن البعيد أن يقول بجواز تلقيح ال يثبت معه نسب املولو .

إذا أ ري التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت، وولد املولرو   لكن يبقى احتامل وال ت املولو   بل أوانه       

 بل سنة من املوت، هظاهر كحمه حلوق النسب و واز نقرل البويضرات امل صربة، ومرن ثرّم يكرون 

 وله خمالفًا لعدم  واز التلقيح بعد انتهار العدت، لكن  ل كحمه عرىل األعرم األ،لرب أوىل، ويؤيرد 

األحكررام املتصررلة بررالعقم ملررا تابعترره عررىل  ولرره املتقرردم يف كتاهبررا  ري سررارت اهلرراهررذا أن الرردكتورت 

  لته عىل أنه ميوط بإمتام ذلك يف العدت، وا  أعلم.   002ص -واإلنجاب ومنع احلمل 
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تتزوج بأي إنسان تر،رب هيره، واإلثرم يلحرق كرل مرن يشرارك يف هرذه ة، وللمرأت أن  ائم

العمليَّة
(1). 

 ،أما إ رار التلقيح الصناعي يف أثنار عدت الوهات هقرد ا تلرن هيره الفقهرار املعرا ون

 وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

مطلقرًا سروار ترم لوهرات إ رار التلقيح الصناعي يف أثنار عدت اأنه ال جيوز  المبل األول:

 .(2)الت صيب  بل الوهات أم ال، وإليه ذهب أكثر الباحثني

إذا ترم الت صريب إ رار التلقيح الصرناعي يف أثنرار عردت الوهرات جيوز  أنهالمبل الثنين: 

 .(3) بل الوهات ومل يبق إال نقل اللقائح إىل الرحم وإال مل جيز، وإليه ذهب بعي الباحثني

                         
مدى ميوعية است دام األ نرة البيرية ، 14-18ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي ( انظر: 1)

 .  214-248أليمن اجلمل ص

، 83ص -232ع  - 141-83ص -231-234ع  -زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا  (  انظررر: 2)

، 201ص) -(، بنوك النطن واأل نة لعطرا السرنباطي 090، 018ص ) -النسب لسفيان بو ر عة 

 -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د  ،14ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي  ، (251

(، 391، 315)ص -ام املتصلة بالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري األحك، 112ص

 -األحكرام الطبيرة املتعلقرة بالنسرار ملحمرد منصرور (، 1/191) -املسائل الطبية املسرتجدت للنتشرة 

 لرة ، 118ص -اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقرم أل رد اجلرابري ، 111ص

 .(284-1/298) - الثانيةالدورت  -ي  مع الفقه اإلسحم

-541ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكراثر للسريد مهرران  (  انظر:3)

اإلنجراب (، 295-290، 210)ص -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم ، 541

إلنجاب ومنع احلمل لسرارت اهلرا ري األحكام املتصلة بالعقم وا،  99ص -الصناعي ملحمد زهرت 

 =           .                              510ص-لمحمدي لهقه القضايا الطبية املعا ت ، 002، 392ص -
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مطلقرًا سروار ترم إ رار التلقيح الصرناعي يف أثنرار عردت الوهرات ه جيوز أن المبل الثنلث:

 .(1)ت أم ال، وإليه ذهب بعي الباحثنيالت صيب  بل الوها

                                                          
إىل مفتري مفر سرابقا  114ص -األحكام املتصرلة باحلمرل يف عائشة أ د  الدكتورت و ت نس    = 

الصرناعي بعرد الوهرات إذا كران ذلرك يف العردت، ويف  القول بجواز التلقريح نف هريد واصلالدكتور 

 ررال برراجلواز  نفرر هريررد واصررلبعرري املوا ررع اإللكرتونيررة ُذكررر أن مفترري مفرر السررابق الرردكتور 

 بيطني:

 ن تتم العملية  حل هرتت العدت. إ. 1

 ن يتم األمر بمواهقة الورثة اليعيني.. إ2

 [. http://www.freemuslim.org/sohof/salam/29/q12.htm]انظر الرابط:  

إذا تررم الت صرريب  بررل يف الفترروى املنقولررة عنرره نجررد أنرره يتحرردث عررن  ررواز ذلررك  لكدد  ظددنليظر 

، ومل تتعرررض الفترروى حلكررم إ رررار الت صرريب بعررد الوهررات ومل يبررق إال نقررل اللقررائح إىل الرررحم

ت، وملررا كرران األصررل هررو املنررع رأيررت أن جيعررل  ولرره مررع أصررحاب القررول الثرراين ال الثالررث، الوهررا

 وا  أعلم.

أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة ، 34ص -حكم العقم يف اإلسحم لعبد العزيز اخلياط  ( انظر:1)

املررأت  ]و د اشررتط اإلشرها  عنرد أ رذ املنري مرن بنرك املنري حترى ال ترمرى 92ص -لزيا  سحمة 

]واشررتط أن تأ رذ املررأت  18ص-التلقريح الصرناعي للشرحات  نسب املولرو  النراتج عرنبالزنا[، 

أورا ًا ثبوتية من املركز الذي أ رى هلا التلقيح من أ ل سد باب نسبة املرأت لزو ها من ليس منره[، 

 .18ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي 

والردكتور أ رد حممرد  58ص -حت املسؤولية الطبية مشكيف عامر القي  و د نسبه الدكتور  

 إىل الشيخ  ا  احلق عريل  را  احلرق، ونسربته الردكتورت 143ص -لطفي يف التلقيح الصناعي 

إىل الشريخ عرريل أبررو احلسررن رئرريس جلنررة  114ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل يف عائشرة أ ررد 

 الفتوى يف األزهر.

http://www.freemuslim.org/sohof/salam/29/q12.htm
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 أدلة األقوال:

إجراء اليدمديح الصدينصت ة أثيدنء المنئدب  ظجبا   الثنلثأم نب المبل أوالً: اسيتل 

  :صتة البمنة ب دمنً 

و ية ال تن عيةبأنَّ أحكام الزَّ ت اليَّ ومن َثرّم هرح حررج يف  ،تهي بالوهات، بل بانتهار العدَّ

 (1)إ رار التلقيح الصناعي يف عدت الوهات ما  امت الزو ية  ائمة.

 و ت نب ش  ذا التليل ظام  يل: 

 ، و ا يدل عىل ذلك:-ر هم ا  -أن انتهار الزو ية باملوت متقرر عند الفقهار  )أ(

وإذا طلق الر ل امرأته طحق الر عة ثرم مرات عنهرا »: -ا   ر هم - ال احلنفية * 

ألن النكا   ائم بينهام بعد الطحق الر عري  ولزمها عدت الوهات؛ بطلت عدت الطحق عنها،

 .(2)«لزمها عدت الوهاتيُ  وانيهنء اليكنح ظنملب  هكان منتهيا باملوت،

، أو طرحق  برل البنرار ، أو   ال اليكدنح ظ دب ولرو »: -ر هرم ا   - ال املالكيرة * 

 .(3)«..بعده.

، واحلائرل ظنند  ظدنملب وألهنا إن كانت حرائح هقرد »: -ر هم ا   - ال الشاهعية * 

 .(4)«البائن ال نفقة هلا ، وإن كانت حامح

هأما املعتدت من الوهات ، هإن كانت حائح ، هرح سركنى »: -ر هم ا   - ال احلنابلة  *

 .(5) «  اليكنح  ت  ال ظنملب أل ؛هلا وال نفقة

                         
أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة ، 34ص -د العزيز اخلياط حكم العقم يف اإلسحم لعب ( انظر:1)

 .  92ص -لزيا  سحمة 

 .  (1/38املبسوط ) ( انظر:2)

 .  (1/119املنتقى    املوطأ ) ( انظر:3)

 .  (5/115مغني املحتاج ) ( انظر:0)

 .  (9/191املغني ) ( انظر:5)
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أن املرأت إذا اعتدت من وهات هعليها أن تحزم بيتها، وال حيل هلرا أن تنكشرن عرىل  )ب(

أ نبي عنها، هام بالك بتلقيح نفسها برامر زو هرا مرع كشرن عورهترا املغلظرة أمرام طبيرب 

  .(1)أ نبي عنها، ههذا ال جيوز من باب أوىل

إجدراء اليدمديح الصدينصت ة أثيدنء المنئدب  ظجدبا  لثنين أم نب المبل اثننيًن: اسيتل 

  :صتة البمنة إلا ام اليخصيب   ل البمنة وإال مل جيز

 بأن هناك مصالح  ديرت بالنظر واالعتبار يف هذه احلالة وهي:

ومرا عمليرة زرع البويضرة يف الررحم إال حرمة البويضة امللقحة وحقها يف احليرات، [ 1]

ال يعنري الرزوج  مروتولكن مع تغية الوعرار هقرط، و امل للمدت،استمرار للحمل واستك

 .الر وع عن احلمل

أن الت صيب تم حرال حيرات الرزوج، وبره بردأت حيرات اجلنرني، وتوا رده  رارج [ 2]

الرحم هو لتعذر و و ه يف الرحم ذلك الو ت، ومن ثّم هباعتبار هذا العذر ههو يف حكم 

 ما يف الرحم.

ا،ب يف اإلنجاب، ومف عليه، و د اختذ الوسيلة امليوعة أن الزوج مات وهو ر[ 3]

 إىل ذلك مراعيًا كاهة ضوابطها، بعدما أجلأته إليه رضورت الوا ع الصحي له ولزو ته.

إذا روعي ما تقدم وكانت الثكىل ال تزال مفرت عرىل اسرتكامل العمليرة وهرار بعهرد [ 0]

بعرده، والتكفرن عرن الرد ول يف  زو ها، وحفظًا لذكراه وثروتره، ور،برة يف التعفرن مرن

زواج  ديد بام تنشده هبذه العملية من الذرية، هإنه ينبغي بل جيب متكينها مرن زرع اللقيحرة 

ونقلها إىل الرحم، مراعات ملرا سربق مرن املصرالح املعترربت، والتري ال يوا ههرا أي مفسردت إال 

يف حيات الزوج، وبه بردأت التأثة عىل مراكز الورثة اآل رين، وهو مر و  بأن الت صيب تم 

                         
 .  14ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي   ( انظر:1)
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حيات اجلنني، واملفرتض و و ه حينئذ يف الرحم، وما و و ه  ار ه إال لعذر معترب  عرًا، 

 . (1)ومن ثم ههو يف حكم احلمل الذي بالرحم، وتقرر له كاهة أحكامه

أما أ لتهم عىل حتريم التلقيح إذا مل يتم الت صيب  بل الوهات ههي نفس أ لة أصرحاب 

  .(2)ول اآليت ذكرهاالقول األ

 و ين ش  ذا التليل ظام  يل:

أن البويضة امللقحة املو و ت  ارج الررحم ليسرت  نينرًا؛ ألن اجلنرني هرو الولرد  [1]

 كرام  رال تعراىل: ،(3)املستور يف بطن أمه ، وبالتا  ال يمكن ترتيب أي أحكام عىل و و ها

﴿     ﴾(4)، النطفرة ليسرت بيشرر يقينراً »:  يقول القرطبري، 

  .(6)(5)«إلا مل  ي ع ة الرحموال يتعلق هبا حكم إذا ألقتها املرأت 

وهذا هو الذي انتهت إليه املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبيرة يف نردوهتا )رتيرة إسرحمية 

النردوت  هرر حيرث  رار يف توصريات 1041لبعي املامرسات الطبيرة( املنعقردت يف شرعبان 

البويضات امللقحة ليس هلا حرمة  عيرة مرن أي نروع وال احررتام هلرا »املذكورت ما نصه: 

                         
-541ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران ( انظر: 1)

اإلنجاب الصناعي ملحمرد ، 210ص -النظام القانوين لإلنجاب الصناعي لرضا عبد احلليم ، 541

 .  002ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري ،  99ص -زهرت 

 .  391ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  ( انظر:2)

 .  111ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د ( انظر: 3)

 .[13املؤمنون، اآلية ]سورت ( 0)

 (.12/9تفسة القرطبي )( 5)

 .  315( انظر: ما تقدم ص1)
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، كرام أنره هرو الرذي انتهرت إليره مجعيرة العلروم الطبيرة (1) « بل أن تنغرس يف  دار الرحم

-هررر1013اإلسرحمية األر نيرة حيررث  رار يف توصرريات نردوات اجلمعيرة املنعقرردت برني )

احليات املحرتمة للبويضة امللقحة إنام تبدأ بعد علو ها يف  دار الررحم »هر( ما نصه: 1015

  .(2)«بني اليومني السا س والسابع بعد التلقيح

لو سلمنا أن بداية احليات تكون من حلظة اإل صاب، هح يمكن اعتبار اإل صاب  [2]

ًح، وال يمكرن إذ إن املرأت مل يو د  نني يف أحشائها بعد حتى يمكرن اعتبارهرا حرام ؛ حً 

 .ترتيب أحكام احلمل عىل  ر  التلقيح  ارج  سد املرأت

كام ال جيوز للزو ة التلقيح بمني الرزوج بعرد وهاتره؛ ألن مصردره مل يعرد زو رًا،  [3]

هكذلك ال جيوز زرع اجلنني يف ر ها بعد وهاته؛ لو و   زر من هذا اجلنرني  رد أترى مرن 

  .(3)ناحية ر ل مل يعد زو اً 

هذا القول هيه تنا ي، إذ لو كان مناط احلكم حرمة البويضات امللقحة لزمهم  أن [0]

القول بجواز نقل البويضات امل صبة إىل الرحم بعد انتهار العدت، ويف عدت املطلقة البرائن 

كذلك، هإن كان منعهم من التلقيح بعد انتهار العدت ويف عردت املطلقرة البرائن ملعنرى انتهرار 

، هلرامذا التفريرق برني - (4)كرام تقردم تقريرره -نى مو و  يف عردت الوهرات الزو ية ههذا املع

  .املتامثحت؟!

                         
 .151ندوت ص وهذا الرأي باألكثرية. انظر ثبت ال( 1)

مجعية العلوم الطبية اإلسحمية املنبثقرة عرن  -انظر:  ضايا طبية معا ت يف ضور الييعة اإلسحمية ( 2)

 (.1/140) -نقابة األطبار األر نية 

 .  141ص -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( انظر: 3)

 .112( ص0)
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إن املصالح التي يذكرها أصحاب هذا القول هي مصالح موهومرة؛ إذ مرا حا رة  [5]

 .(1)املرأت للولد من زوج  د تويف مع إمكاهنا الزواج بعده ومواصلة حياهتا

يح الصناعي الدا يل بعد وهات الزوج، وذكروا إن أصحاب هذا القول منعوا التلق [1]

 مفاسد رتبوا عىل إثرها املنع، ومن هذه املفاسد:

إن تلقيح الزو ة بنطفة زو هرا املتروىف يرؤ ي إىل التضرحية بمصرلحة الطفرل مرن  (أ)

أ ل االستجابة لر،بة أنانية ألم أرملة، هالطفل تيتم  بل احلمرل، وكرأن األم  رد حكمرت 

اًم بمحي إرا هتا، وبعلم كامل بكاهة الظروف، ههو بذلك يعترب ضرحية عليه أن يكون يتي

  .(2)لسور تفف األم

أن التلقيح الصناعي الدا يل إنام أبيح حتقيقًا هلدف من أهرداف الرزواج أال وهرو  (ب)

النسل، وحفاظًا عىل األيت من الشقار والتشتت؛ لذلك اسرتبيحت أل لره حمراذير كثرةت 

، هأين الرزواج يف هرذه احلالرة، حترى نحقرق أهداهره ونعمرل عرىل من كشن عورت و،ةها

  .(3) ايته؟ لقد انتهى باملوت

وبالنظر يف هذه املفاسد نجدها متحققة يف مسألتنا، وال يعارضرها إال مصرلحة احلفرا  

، وهذه املصلحة  د أهدروها -عىل التسليم بأن هلا حرمة  -عىل حرمة البويضات امللقحة 

، (4)، وبعرد العردت مطلقراً -عند بعضهم  -حالة: كام يف عدت الطحق البائن هم يف أكثر من 

                         
 .  112ص -د األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ  ( انظر:1)

األحكام املتصلة بالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل ، 01ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ( انظر:2)

 .  391ص -لسارت اهلا ري 

 .  391ص -( انظر: املصدر السابق 3)

 .  118،110( انظر: ما تقدم ص0)
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بل ويف عدت الوهات إذا مل تر،ب الزو ة يف إ رار التلقيح الصناعي، همصرلحة هرذا شرأهنا 

 عند من يراعوهنا كين تقوى عىل مقاومة املفاسد السابقة؟

ء اليدمديح الصدينصت ة إجدراالمنئدب  ظعدتح جدبا   األولأم نب المبل ثنلثًن: اسيتل 

  ظام  يل:  أثينء صتة البمنة ب دمنً 

وبالتا  هالزو ة أ نبية عن زو ها بعد موته مبا ت،  ،أن الزو ية تنقيض بالوهات[ 1]

 .(1)هتكون بالتلقيح بامر الزوج بعد وهاته  د تلقحت بامر أ نبي عنها

لأل لرة املجيرزت ت؛ وذلرك بأن احليرات الزو يرة ال تنتهري بالوهراو ت نب ش  ذا التليل: 

 رال هلرا:  أن النبري   حرديث عائشرة :ومنها ،والعكس لتغسيل الزوج لزو ته

، (2)(دمييدكو و مدي  صديدكل لوكوييك بن رضك لب ب    يلل مم   صديك مغسديكل)

وذهرب مجهرورهم إىل  رواز  ،(3)و د أمجع الفقهار عىل  واز تغسيل املرأت زو هرا املتروىف

                         
، 018ص -برو ر عرة  ، النسب لسرفيان83ص -232ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 1)

، اجلديرد يف 218ص -، هقه النوازل لبكر أبو زيرد 112ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

، احلاميرة اجلنائيرة للجنرني يف 118ص -الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلرابري 

 . 11ص -أمةت عد   -ظل التقنيات املستحدثة 

براب مرا  -(؛ وابن ما ه يف كتاب اجلنرائز 25849ر م ) حديث عائشة  -ند رواه أ د يف املس( 2)

يف مصربا    ال عنه البوصرةيو (؛1015ر م ) - ار يف ،سل الر ل امرأته و ،سل املرأت زو ها 

(: 2/141احلبرة )و رال ابرن حجرر يف التل ريص ، «هذا إسنا  ر الره ثقرات»(: 2/25الز ا ة )

، وصرححه األلبراين يف «بل تابعه عليه صالح برن كيسران ومل ينفر  به، وأعله البيهقي بابن إسحاق،»

 (.  3/114إروار الغليل )

 .  02ص -اإلمجاع البن املنذر  ( انظر:3)



 

 

 

395 
 

و واز التغسيل السابق يدل عىل أن الزو يرة ال تنقطرع  ،(1)املتوهات تهتغسيل الر ل زو 

  .(2)انقطاعًا كامًح باملوت

 وأجيب ص   ذه املين شب ظام  يل: 

، (3)، كام تقردم  ريبراً -ر هم ا   -إن انتهار الزو ية باملوت متقرر عند الفقهار  (أ)

ل احليرات، وبقرار الزو يرة إىل حلظرة أما مسألة التغسيل ههي مبنية عىل ما كران بيرنهام حرا

الوهات، وليس منظور هيها إىل كون املرأت يف العردت عنرد مجهرور الفقهرار،  رال ابرن  دامرة 

واملعنى هيه أن كل واحد من الزو ني يسهل عليره إطرحع اآل رر عرىل عورتره »: 

ا بيرنهام مرن  ون ،ةه ، ملا كان بينهام يف احليات ، ويأيت بالغسرل عرىل أكمرل مرا يمكنره ، ملر

 .(4)«والر ة املو ت

 ،إذا ُتويف الزوج انقطعت الَعح ة الزو ية من الناحية اجلنسية بينره وبرني زو تره (ب)

وج وهي  بل  ،ولذلك حيلُّ هلا أن تتزوج من ،ةه بعد االنتهار من العدت املرضوبة لوهات الزَّ

  .(5)انتهار العدت أشبه باملطلَّقة طح ًا بائنًا

                         
إذا مات الزوج هلها أن تغسله أما  : ال جيوز للر ل أن يغسل زو ته النقطاع النكا ،و نل األحينف( 1)

 .هام يف حكم القائم ما مل تنقي العدتالنكا  بينإذا كان ذلك يف العدت؛ ألن 

 ([.  2/98(، كشاف القناع )1/311(، األم )3/1(، التاج واإلكليل )1/235]انظر: تبيني احلقائق )      

 .  81-85ص -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   ( انظر:2)

 .  112( ص3)

 (.  2/241( املغني )0)

مدى ميروعية اسرت دام األ نرة البيرية ، 251ص -لعطا السنباطي بنوك النطن واأل نة ( انظر: 5)

األ نررة هترروى:  -(  http://islamonline.net، مو ررع إسررحم أون اليررن )249أليمررن اجلمررل ص

 .املجمدت: رتية  عية

http://islamonline.net/
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 ﴿ز التعريي ب طبة املرأت املتوىف عنها زو ها كام  ال تعاىل: جيو ر( )      

         ﴾(1) ولو كانرت الزو يرة با يرة ،

  .(2)ملا  از التعريي كام ال جيوز التعريي ب طبة املطلقة الر عية

 يرراس التلقرريح الصررناعي عررىل التلقرريح الطبيعرري، هلررام كرران احلمررل عررن طريررق [ 2]

االتصال الطبيعي ال حيدث إال  حل احليات، هكذلك التلقيح الصناعي جيرب أن حيردث 

 .(3)أثنار احليات

أن التلقرريح الصررناعي امليرروع  ررد أ ررازه الفقهررار للحا ررة، واملرررأت املترروىف عنهررا [ 3]

هيرره، وبإمكاهنررا احلصررول عررىل الولررد بررالتلقيح الطبيعرري عررن طريررق  زو هررا ال حا ررة هلررا

  .(4)زوا ها من ر ل آ ر

بعردم  رواز إ ررار التلقريح الصرناعي يف أثنرار عردت الرا ح هو القول األول القايض 

 ، وسبب الرت يح هو:الوهات مطلقاً 

 من املنا شة. وت ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عاّم ور  عليها [ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

 ،و ررد  ررارت اليرريعة بحفظهررا ،أن يف األ ررذ هبررذا القررول احتياطررًا لألنسرراب[ 3]

و د يكون العتبرارات أ ررى  ،والعناية هبا؛ إذ  د يت ذ القول باجلواز تغطية جلريمة الزنا

 .هيحرم سدًا للذريعة ،حمرمة

                         
   .[235، اآلية ]البقرت( سورت 1)

 .  318ص -العقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري األحكام املتصلة ب( انظر: 2)

 .01ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ( انظر: 3)

 ،094ص -، النسرب لسرفيان برو ر عرة 83ص -232ع  -زراعة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  انظر: ( 0)

 .93ص - زيطاحلامية القانونية للجنني ملفتا  ا، 11ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي 
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حرول نسربة الُطفرل املولرو  إىل أبيره؛  َّرا الشكوك باجلواز يمكن أن يثة ن القول أ[ 0]

  .(1)يتسبب يف إجيا  مشكحت هلذا الولد

 عرد ًا مرن اإلشركاالت الفقهيرة واأل ح يرة ةأن التلقيح الصناعي بعد الوهات يثر[ 5]

 وا  تعاىل أعلم. التي جيب عىل املسلم أن ينأى بنفسه عنها،

 يف املسائل التالية:  آثار إ رار التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو نييمكن توضيح 

ي بعرد اهررتاق مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار التلقريح الصرناع

يف مسرألتي  -ر هرم ا   -الزو ني بموت أو طحق يمكن خترجيها عىل ما ذكره الفقهرار 

 استد ال املرأت ملني ر ل ونسب املولو  من وطر شبهة.

يمكن أن يتم يف العردت ويمكرن أن يرتم بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق والتلقيح 

أن يتم مع العلم بحصول الفر ة، ويمكن أن يرتم بعد انتهار العدت، ويف كح احلالني يمكن 

كأن يؤ ذ منري الرزوج ثرم يمروت أو يطلرق واملررأت ال تعلرم  -مع اجلهل بحصول الفر ة 

 كام ييل: نفصل أحكام ذلكأن  ، ويمكن-بذلك هتقوم بإ رار التلقيح الصناعي 

ب لصراحب إذا تم التلقيح يف عدت املطلقة الر عية ههنرا ال إشركال يف ثبروت النسر (أ)

النطفة؛ وذلك ألن هذا التلقيح إما أن يكون ر عة أو كالوطر بشبهة، وعرىل كرح احلرالني 

 .  -(2)كام سيأيت إن شار ا  تعاىل-يكون النسب ثابتًا 

إذا تم التلقيح بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق مع اجلهل بحصول هذه الفر رة،  (ب)

                         
 .  11ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي   ( انظر:1)

 .  131-121ص  ( انظر:2)
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النسب ثابت يف هذه احلالة لصاحب النطفة؛ وذلك ألن ، ه-مع إمكانه  - (1)أو اجلهل باحلرمة

 .  (2)التلقيح يف هذه احلالة من  نس الوطر بشبهة، والنسب يثبت بالوطر بشبهة

                         
 .  141أن يمثل هلذا باملثال الوار  ص و  ك  (1)

يف ثبوت النسب بالوطر بشبهة عند مجاهة العلامر مرن املالكيرة والشراهعية و احلنابلرة، أمرا  ال إشكنل( 2)

هيها الوطر بشبهة من صاحب العدت هقرد نرص الشراهعية عرىل أن مرن  ب صوص مسألتنا التي يكون

عا  مطلقته ثحثًا بشبهة بأن  هل ذلك وعذر هكالر عية، و د نصروا يف الر عيرة أنره وطر شربهة 

وإن وطئها بعرد انقضرار عردهتا ، أو » (:9/119)يف املغني  يثبت به النسب، و ال ابن  دامة 

، ال يلحقه نسب الولد ، وال نفقة عليه من أ لره. وإن  اريمه ، ههو زنوطم البائن ، عاملا بذلك وبتح

 «. هل بينونتها ، أو انقضار عدت الر عية ، أو حتريم ذلك وهو  ن جيهله ، حلقه نسبه

ههم يسمون الشبهة الناشئة عن ظن املكلن اخلراطم بحرل املحرل )شربهة هعرل( وتسرمى  أبن احليويب        

، وشبهة االشتباه، و د نصوا عىل عدم ثبوت النسب هبرذه الشربهة؛ وذلرك ألن  أيضا: شبهة املشاهبة

الفعل متحي زنا ، إال أن احلد سقط لظنه احلل هضًح من ا  تعاىل ، وهو أمرر را رع إىل الرواطم ال 

 ;إىل املحل ، هكأن املحل ليس هيه شبهة حل ، هح يثبت نسب هبذا الروطر ، وكرذا ال تثبرت بره عردت 

 عدت من الزاين عندهم، وذكروا لشبهة الفعل صورًا ثامنية، منها: إذا وطر مطلقته ثحثرًا وهري ألنه ال

نشأت عن  ليل أي شبهة  - (يف العدت، وهذا إذا كان طح ها بغة الكنايات وإال صارت )شبهة حمل

ثبرت ي -أي شربهة املحرل  -ههذه -وهو هنا اال تحف يف و وع الطحق هبا  مو ب للحل يف املحل

إذا مطلقًا يف صورت وطر املطلقة ثحثًا يف العدت، ، لكنهم ر،م ذلك أثبتوا النسب إذا ا عاههبا النسب 

؛ وذلك ألنه يمكن -عندهم سنتني أل ل من أي  -من حني الفر ة أتت بولد أل ل من أ ىص احلمل 

العتبرار ذلرك لريس و ،عاههيثبت نسبه إذا ا  له عىل علوق  بل الفر ة، أما إذا أتت به لسنتني هأكثر 

يف البحرر الرائرق   دنل اظد  نجديم لكون الوطر و ع يف العردت،شبهة الفعل بل بالنظر إىل شبهة العقد 

واحلاصل أنه ال يثبت النسب يف شبهة الفعل عند الدعوت إال يف املطلقرة ثحثرا ، والفررق »(: 5/15)

تباه ، هإنه ال شربهة عقرد هيهرا هرح يثبرت أن الشبهة هيها شبهة يف العقد ب حف با ي حمال شبهة االش

 .=واليدميح الصينصت إلا ام ة العتة مهب ب  جيس بن  ث   ميه احليويب اليسب.«النسب بالدعوت
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إذا تم إ رار التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت مطلقًا أو يف عدت ،ة الر عية مرع  (ج)

هو حمل النزاع حقيقة، ويمكن العلم بالفر ة وحرمة إ رار التلقيح الصناعي بعدها، ههذا 

 كام ييل: -ر هم ا   -ختريج حكم هذه احلالة عىل أ وال الفقهار 

بسدألب ث دب  اليسدب إىل مدنحب الي ودب ة حدنل إجدراء اليدمديح أوالً:  ر ج حكدم 

 صىل بذ ب احليويب: الصينصت ظعت امرتا  الزوجني ظ ب  أو جتال 

ابترًا إىل صراحب النطفرة يف حرال إ ررار ال يكرون ثمقتىض مرذهب احلنفيرة أن النسرب 

املولرو  هيثبرت  (1)أو طحق، إال أن يستلحقالتلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت 

 وبيان ذلك كام ييل:نسبه إليه حينئذ إذا تم التلقيح الصناعي يف العدت، 

                                                          
وظينء صىل بن امتح مننه إلا ام اليدميح الصينصت ظعت انيهنء العدتة بدع اجلهدل ث د  اليسدب صدىل =      

احليويب؛ وللك أل  ش هب العمت بييويدب ة  دذه   بلصىل بمي  بمي   بل اجل هب ل ومل  ث   

 .احلنلبل واهلل اعنىل أصدم

-5/208) (353-0/352مع العنايرة للبرابريت وهرتح القردير البرن اهلرامم ) اهلداية]انظر هيام تقدم:       

(،    2/150اجلوهرت النرةت ) (،5/15البحر الرائق )(، 119-3/111، تبيني احلقائق )(252

(، هنايررة 9/209(، حتفررة املحترراج )0/018(، مواهررب اجلليررل )9/151ليررل لل ررريش )خمتفرر  

، الفرروع (11-9/11املغنري )(، 0/121)اشية الرميل عىل أسرنى املطالرب (، ح1/103املحتاج )

 -النسررب لسررفيان بور عررة (. وملزيررد مررن التفاصرريل انظررر: 5/041(، كشرراف القنرراع )5/525)

  [.  112، وما سيأيت ص115-101ص

: ا عاه، وهذا هو املعنى يف اللغة، وهو مستعمل عند مجيع الفقهار هبذا املعنرى، لكرن اسيد آ املبلبد( 1)

ا عرار املردعي أنره أب »مل أ ن عىل من عرهه منهم اصطححًا إال املالكية، حيث عرهه ابن عرهة بأنه: 

كن أن جيعرل هرو التعريرن ، وهذا التعرين األ ة يم«اإل رار بالنسب»، وعرهه عليش بأنه: «لغةه

 االصطححي عند اجلميع؛ وذلك ألهنم يست دمونه كثةًا ر يفًا لحستلحاق، وا  أعلم.

ق(،    لمرا ت ) - الرحمهصرل  - القرافكتراب  -(، القراموس املحريط ق   لما ت ) -لسان العرب انظر:       

     (.1/012، منح اجلليل )230ص -    حدو  ابن عرهة
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 هأ رذت إذا عرالج الر رل  اريتره هريام  ون الفررج هرأنزل،»نص احلنفية عرىل أنره  (أ)

هعلقت اجلارية وولردت هالولرد  ة حتثن  للكاجلارية ماره يف يشر هاستد لته يف هر ها 

، همفهوم  وهلم )يف حدثان ذلك( أن ثبوت النسب إنام كران (1)«ولده ، واجلارية أم ولد له

بسرربب أن هررذا االسررتد ال و ررع مررع  يررام حررل االسررتمتاع بامللررك، وعليرره هررإذا و ررع 

 .(2)االستمتاع بسبب الفر ة بني الزو ني مل يثبت النسب االستد ال مع عدم  يام حل

نص احلنفية عىل أن من وطر مطلقته ثحثرًا يف العردت ثبرت نسرب املولرو  إليره إذا  (ب)

استلحقه؛ لو و  شبهة العقد، أما إذا مل يستلحقه هيثبرت نسربه أيضرًا إذا ولدتره أل رل مرن 

 .(3)حق ح عىل أنه بوطر سابق عىل الطأ ىص مدت احلمل 

ومن ثم هإذا و ع التلقيح الصناعي بعد الفر ة هح يو رد احرتامل أنره كران مرن علروق 

سابق عىل الفر ة، ومن ثّم ال يثبت نسربه إال باسرتلحاق، واالسرتلحاق  كرن مرن املطلرق 

د  املسررتلحقني عررن ررررل عررررر ون امليررت، لكررن يمكررن أن يسررتلحقه الورثررة بيررط أال يق

                         
حاشرية ابرن  (،0/110الفتراوى اهلنديرة )، (1/530 مع األهنرر ) (،0/282البحر الرائق ) ( انظر:1)

 (.  3/529عابدين )

   .144ص -انظر: األحكام الفقهية املتعلقة بعحج الرسطان وآثاره للحقيل ( 2)

 نسب ولت املعيتة ال د   ث د  إلا جدنء  ظده أل دل»(: 5/15يف البحر الرائق )  نل اظ  نجيم ( 3)

(: 0/23)  ، و رال ابرن عابردين«ب  سييني ظغري دصبةل ولسدييني مدأكثر ال  ث د  إال ظنلدتصبة

ل ب   ذا أنه إلا ادص  البلت  ث   اليسب سدباء ولدت  أل دل بد  سدييني أو ألكثدر وإ  لدزح و صر »

البطء ة العتة لبجبد ش هب العمت ل وأبن ظتو  الدتصب، مدال  ث د  إال إلا ولدت  أل دل بد  سدييني 

ريت وهرتح القردير البرن اهلرامم باهلداية مع العنايرة للبراوانظر:  .« ال صىل أنه ظبطء سنظآ صىل ال ال 

(،  مرررررع األهنرررررر 5/513( )0/112، البحرررررر الرائرررررق )(5/208-252( )0/352-353)

(1/582-580  .) 
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التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت هح يثبت النسب مطلقًا لعدم و و  ، أما إذا تم (1)اثنني

 . (2)شبهة العقد

بسدألب ث دب  اليسدب إىل مدنحب الي ودب ة حدنل إجدراء اليدمديح ثننيًن:  ر ج حكدم 

 صىل بذ ب املنلكيب : الصينصت ظعت امرتا  الزوجني ظ ب  أو جتال 

إىل صراحب النطفرة يف حرال إ ررار  يكرون ثابتراً  مقتىض مذهب املالكيرة أن النسرب ال

إذا  لرت هقد نصوا عىل أن املرأت  التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق؛

 زوج أو سريد، مرنإن كران هلرا مرن يلحرق بره يثبرت نسربه الولرد أن من مني  بره هر هرا 

لرم أن لرم أن عُ عُ ولرو ولرو ، -بأن كان من يوم تزو ها أو ملكهرا سرتة أشرهر هرأكثر  -وأمكن إحلا ه به 

هإن مل يكن للمررأت مرن يلحرق بره أو كران هلرا ولكرن ال  ،املني الذي  لست عليه من ،ةهاملني الذي  لست عليه من ،ةه

إىل صاحب النطفة يف حال إ رار ، وعليه ال يكون النسب ثابتًا (3)يمكن إحلا ه ههو ابن زنا

؛ ألن املرأت مل تعد هراشرًا لصراحب التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق

 ، ومن ثّم هح يلحق نسبه به.النطفة

بسدألب ث دب  اليسدب إىل مدنحب الي ودب ة حدنل إجدراء اليدمديح ثنلثًن:  ر ج حكدم 

 صىل بذ ب الشنمعيب: الصينصت ظعت امرتا  الزوجني ظ ب  أو جتال 

تقدم أن مجهور الشاهعية يثبتون النسب لصاحب املني يف مسرألة اسرتد ال املررأت ملنري 

إذا كان املني حمرتمًا وإال هح، إال أن تكون الزو يرة  ائمرة هيثبرت  -زوج  أو ،ةه  -ر ل  

 .(4)-أي سوار كان مني الزوج املستدَ ل حمرتمًا أم ال  -النسب إىل الزوج مطلقًا 

                         
( 1/155(، البحرررر الرائرررق )5/21(، تبيرررني احلقرررائق )234- 1/229( انظرررر: بررردائع الصرررنائع )1)

(1/255  .) 

 .  192-191( انظر: ما تقدم ص2)

 .  (1/122منح اجلليل )، (1/134حاشية الدسو ي ) ( انظر:3)

 .  112( انظر: ما تقدم ص0)
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مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حرال إ ررار هإذا أر نا أن ن رج عىل  وهلم 

هرالنظر سريكون إىل الكيفيرة التري  ت أو طرحقالتلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بمو

كأن يكون عن طريرق  -أ ذ هبا مني الزوج هحسب؛ هإذا كان األ ذ بطريقة جتعله حمرتمًا 

هإن النسب يثبت يف هذه احلالة، وإن كان األ ذ بطريقة جتعله ،رة  -استمنائه بيد زو ته 

 ثبت.هإن النسب ال ي -كأن يكون عن طريق استمنائه بيده  -حمرتم 

هرو  -حيث  لنرا بجروازه  -هإن  ال  ائل: است را ه منيه من أ ل التلقيح الصناعي 

است راج مبا ، وعليه هيكون منيه حمرتمًا ولو استمنى بيده، هاجلواب: إن هذا و يه لو مل 

ليس مرن الرذي  ررج عرىل و ره احلرل منيره الرذي »ينصوا عىل  حهه، هقد نصوا عىل أنه 

ألن عرردم اإلثررم هيرره لعررارض هررح نظررر إليرره هررح يلررزم بسرربب  ا؛أ ر ره بيررده خلرروف الزنرر

، هيكون ما است ر ه من أ ل التلقيح الصرناعي (1)«استد اله العدت وال يثبت به النسب

 مثله يف احلكم.

عىل أنه ال بد من التنبه إىل أن اعتبار املني اخلارج باالستمنار ،ة حمرتم وإن كان ظراهرًا 

رًا إال أنه يبقى حمل احتامل ينبغي مراعاته يف مسألة  طةت كهذه يف مذهب الشاهعية ومتقر

أمرا ،رة املحررتم عنرد »: ، يقول ابن حجرر اهليتمري -أعني مسألة إثبات النسب  -

وهرل يلحرق بره مرا اسرتنزله بيرده حلرمتره أو ال  إنزاله بأن أنزله من زنا هاستد لته زو ته.

 .  (2)«ألول هح عدت هيه وال نسب يلحق بهواأل رب ا ،كل حمي ل لح تحف يف إباحته؟

                         
حاشررية الشربامل رر عررىل هنايررة املحترراج (. وانظررر: 0/01( حاشررية البجةمرري عررىل    اخلطيررب )1)

مررنهج حاشررية البجةمرري عررىل     (،9/231(، حاشررية العبررا ي عررىل حتفررة املحترراج )1/129)

 (.  2/310الطحب )

 (.  9/231( حتفة املحتاج )2)
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هذا، و د ذهب بعي الشاهعية إىل أنه ال يكفي إلثبات النسب كون املني حمرتمرًا حرال 

، بل ذهب بعضهم إىل أنره يشررتط (1) رو ه، بل ال بد أن يكون حمرتمًا أيضًا حال   وله

إىل كرون النسرب ثابترًا ، وعرىل هرذا ال ي(2) يام الزو يرة عنرد اإلنرزال واالسرتد ال مجيعراً 

                         
 (.5/18(، مغني املحتاج )1/342انظر: حتفة املحتاج )( 1)

هذا القول، و عله هو املعتمد، لكنه أور  إشكاالً عليه متمثًح يف  ابن حجر اهليتمي  و ت نا       

أي  - ون حرال الرد ول  -أي شربهة الرواطر  -ىل حرال اخلرروج أن الوطر بشبهة ال ينظر هيره إال إ

ر أن مر»(: 1/343هليكن كذا االستد ال، ثم أ اب عنه هقال يف حتفرة املحتراج ) -شبهة املوطورت 

 -بأن يكرون هلرا شربهة هيره  -االستد ال كالوطر بيط احرتامه حالة اإلنزال ثم حالة االستد ال 

أو بأنه يف حالرة الروطر تعرارض  إال أن جياب بقوت الوطر، وحده،وحينئذ هيشكل بتأثة وطر شبهته 

 لكوهنا أ ر ت ماره عن السفا  حال وصروله للررحم. ؛شبهته وتعمدها هغلبت شبهته ألهنا أ وى

ال يثبت باالستد ال بيرطه  :ويؤيد ذلك  وهلم اإل  ال هأثر علمها بحرمته. ض حاَل عارُ تَ ال  َثمّ و

ب حف نحو اإلحصران والتحليرل ، و،رة  دت وكذا الر عة عىل املعتمد،إال النسب واملصاهرت والع

و ال البغوي يثبت  ياسا عىل من وطم زو ته يظن أنه يزين  املحرتم كامر زنا الزوج ال يثبت به يشر،

ولقوت ذلك اإلشركال اعتمرد  ور وه بأن هذا الوطر ليس بزنا يف نفس األمر ب حهه يف مسألتنا. هبا،

 «.بمعتمد وهو أنه ال يشرتط االحرتام إال يف حالة اإلنزال بعضهم ما ليس

 املحررتم و رت إنزالره،»(: 1/121لكن الرميل نقل هروعًا تؤيد القول األول هقرال يف هنايرة املحتراج )      

، وإن نقرل املراور ي عرن األصرحاب  - كام أهتى به الوالد ر ه ا  تعاىل -وال أثر لو ت استد اله 

هقد  حوا بأنه لو استنجى بحجر هرأمنى ثرم اسرتد لته أ نبيرة  اإلنزال واالستد ال،اعتبار حالة 

 «.  أو أنزل يف زو ته هساحقت بنته مثح هأتت بولد حلقه عاملة باحلال،

حكررى املرراور ي عررن األصررحاب أن  ط »(: 5/18مغنرري املحترراج )اليرربيني يف   ددنل اخل يددب( 2)

زال واالستد ال معا يف الزو يرة ، هلرو أنرزل ثرم تزو هرا و وب العدت باالستد ال أن يو د اإلن

أو أنزل وهي زو ة ثم أباهنا واستد لته مل جتب العدت ومل يلحقره الولرد ا هرر. والظراهر  هاستد لته،

 «.  أن هذا ،ة معترب
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؛ صاحب النطفة يف حال إ رار التلقيح الصناعي بعرد اهررتاق الرزو ني بمروت أو طرحق

 لعدم  يام الزو ية، هح يكون املني حمرتمًا حال   وله.

بسدألب ث دب  اليسدب إىل مدنحب الي ودب ة حدنل إجدراء اليدمديح  اظعًن:  ر ج حكم 

 صىل بذ ب احلينظدب: ال الصينصت ظعت امرتا  الزوجني ظ ب  أو جت

يكرون ثابترًا إىل صراحب النطفرة يف حرال إ ررار  مقتىض مذهب احلنابلرة أن النسرب ال

هقررد نصرروا عررىل أن املرررأت إذا  التلقرريح الصررناعي بعررد اهرررتاق الررزو ني بمرروت أو طررحق؛

 .(1)حتملت بامر أ نبي هإن النسب ال يثبت إليه عىل الصحيح من املذهب

ذهب أن النسرب يثبرت إذا حتملرت املررأت برامر ر رل زو رًا كران أو والقول الثاين يف امل

وعىل هذا القول يكون النسب ثابتًا إىل صاحب النطفرة يف حرال إ ررار التلقريح ، (2)أ نبياً 

 .الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق

ام لرو كر: أنه ال يثبت نسب ولد انعقد من مار زناووّ ه بعي احلنابلة عىل القول الثاين 

هحملرت  زنى ر ل بامرأت ، هاست ر ت املزين هبا ماره ، هأ ذتره امررأت أ ررى و حتملتره

إذ لو  ;هح يثبت به نسب ذلك الولد  ;، أو عزل الزاين هأ ذت املزين هبا ماره ، وحتملته منه

يكرون ، وعرىل هرذا التو يره (3)وهرو متجرههكرذا هنرا، كان من زنا حمري ال ينسرب ألبيره 

                         
املكتررب  -برهرران الرردين أبررو إسررحق إبررراهيم بررن حممررد بررن مفلررح  -ملبرردع يف    املقنررع ا ( انظررر:1)

، (5/012كشراف القنراع ) (،9/88) -م 1818هر/1388 - 1ط -بةوت،  مشق  -مي اإلسح

 - 1ط -بررةوت  -مؤسسررة الرسررالة  -عررثامن بررن أ ررد بررن سررعيد النجرردي  -حاشررية املنتهررى 

 اإلنصراف(. وانظرر: 0/153) -حتقيرق:  .عبردا  برن عبداملحسرن الرتكري  -م 1888هر/1018

 (.531، 5/213تصحيح الفروع )(، 8/211)(9/299)

كشررراف القنررراع وانظر:(.5/248مطالرررب أو  النهرررى) (،3/22   منتهرررى اإلرا ات ) ( انظرررر:2)

 .  (5/531تصحيح الفروع ) ،(8/211)(9/299اإلنصاف)، (5/13)

   (.5/248مطالب أو  النهى) ( انظر:3)
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إىل صاحب النطفرة يف حرال إ ررار التلقريح الصرناعي بعرد اهررتاق الرزو ني  ثابتاً النسب 

إذا كان املني  د ُأ ذ  بل الفر ة لغررض التلقريح الصرناعي، أمرا لرو كران  بموت أو طحق

 أ ذه بعد الفر ة هلذا الغرض هح يثبت النسب به؛ ألنه كامر الزنا.

التحمرل بمنري أ نبري  وذهب بعي مترأ ري احلنابلرة إىل أن ثبروت النسرب يف حرال

، و رل (1)حيث مل تعلمره مرار أ نبري، هرإن علمرت أنره مرار أ نبرّي هرإن النسرب ال يثبرت

                         
ث مل تعلمره ولعلره حير»(: 0/153يف حاشيته عىل منتهى اإلرا ات ) عثامن النجدي   نل الشيخ( 1)

( ما نصره: إذا حتملرت مرار زو هرا حلقره 9/88وإال هكزنا.هتدبر. ثم رأيته،  ال يف املبدع ) ،مار أ نبي

نسب من ولدته منه، ويف العدت واملهر و هان، هإن كان حراما، أو مار من ظنتره زو هرا هرح نسرب وال 

يس تفسةًا هلذا القول بل هو القول ، والذي يظهر أن الذي يف املبدع ل«مهر وال عدت يف األصح هيها اهر

اآل ر، هح يكون النقل عن صاحب املبدع هيه تأييد ملا ذهب إليه، هإن مقتىض  وله أن املرأت إذا حتملرت 

 مار من ظنته زو ها هإن النسب يثبت إليه، وهذا خيالن ما ذكره صاحب املبدع.

تقريرره مرن أن التلقريح الصرناعي إذا و رع عىل أن ما ذكره صاحب املبردع ال خيرالن مرا تقردم  وأن ه  ين 

بجهل بالفر ة أو باحلكم هإن النسب يثبت؛ إذ إن ما ذكره هنا له حكم الوطر بشبهة، وهو هنا يتحردث 

مرأت وطئت بشبهة وهي ذات زوج، هاألصل ثبوت النسب إىل صاحب الفرارت ال إىل الرواطم إال اعن 

)وإن وطم ر ل امررأت ال زوج هلرا »(: 049-5/041) أن ُيتيقن أنه من الواطم،  ال يف كشاف القناع

)وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة يف طهر مل يصبها هيه هاعتزهلرا  ..بشبهة هأتت بولد حلقه نسبه( للشبهة.

حتى أتت بولد لستة أشهر من حني الوطر حلق( الولد )الواطم( للعلم بأنه منه )وانتفى عن الزوج من 

س منه )وإن أنكر الواطم الوطر هرالقول  ولره بغرة يمرني( ألن األصرل عدمره ،ة لعان( للعلم بأنه لي

)وإ  أا ( املبجتبءة ظشد هب )ظده( أي ظنلبلدت )لدتو  )ويلحق نسب الولد بالزوج( ألن الولد للفرارت. 

سيب أشهر ب  حني البطء( أي وطء الش هب )حلآ( البلدت )الدزوج( لدعددم ظأنده لديس بد  وطء الشد هب 

ي الزوج والباجتئ ظنلش هب )ة وجتئهن ة جتهر( واحت )مأا  ظبلت   ك  أ   كدب  بديهام )وإ  اشرتكن( أ

 ، وا  تعاىل أعلم.«أحلآ( البلت )الزوج أل  البلت لدوراش(

 [.  (5/554مطالب أو  النهى )، (3/244   منتهى اإلرا ات ) ]وانظر:     
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أصحاب هذا الرأي القرول الثراين للحنابلرة عرىل هرذا، وعليره هرح يكرون هنراك هررق برني 

القولني األولني، وهيه نظر؛ إذ إن احلنابلة يف  وهلم الثاين أ روا االستد ال  ررى الروطر 

،  ون التفريق بني علم املرأت بكونره منري أ نبري أو (1)بهة مطلقًا ال يف حال اجلهل هقطبش

إىل الر ل الذي مل يعلم هبذا االستد ال، هكان كوطئه بشبهة؛  -هيام يظهر  -ال؛ إذ النظر 

 إذ هو مل يد ل املار يف هر ها متعمدًا، وا  أعلم.

حب الي ودب ة حدنل إجدراء اليدمديح بسألب ث ب  اليسب إىل مدن نبسًن:  ر ج حكم 

صىل بذ ب ب   ر، جدبا  اسديد ن  ولدت  الصينصت ظعت امرتا  الزوجني ظ ب  أو جتال 

 الزنن:

وما تقدم من خترجيات هي عىل أ وال مجاهة الفقهار الذين ال يرون ثبوت نسرب ولرد 

، (2)( رالبلت لدوراشل ولدعن ر احلج): الزنا إىل صاحب النطفة ولو استلحقه لقوله 

إىل أن نسب ولد الزنا يثبت إىل الزاين إذا استلحقه الزاين ما  (3)لكن ذهب بعي أهل العلم

مل يعارض ذلك هرارت، أما إذا كانت املرأت متزو ة، وولدت ولدًا يمكن كونه من الزوج، 

هإن النسب ثابت إىل الزوج بكل حال، وال يلتفت إىل اسرتلحاق الرزاين، و لروا احلرديث 

عىل احلالة التي يقع هيها التعارض بني  ول الزاين والفرارت، أما مع عدم املعارضرة  املتقدم

 هاحلديث ال يتناول ذلك. 

                         
   .211ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د  ( انظر:1)

 .  114( تقدم خترجيه ص2)

احلسن البفي، وابن سةين، وعروت بن الرزبة، وإبرراهيم الن عري، وبره  رال إسرحق برن   ب  بل( 3)

 . -ر هم ا  تعاىل مجيعًا  -راهويه، وا تاره شيخ اإلسحم ابن تيمية، ومال إليه تلميذه ابن القيم 

زا  املعررا   (،529-5/521الفررروع )(، 32/113 مرروع الفترراوى ) (،1/229) املغنرري]انظررر:         

(5/021)] 
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، لكن املقصو  هنا أنا لو - (1)إن شار ا  تعاىل -وسيأيت مزيد بسط هلذه املسألة الحقًا 

 ختررريج حكررم مسررألة ثبرروت النسررب إىل صرراحب النطفررة يف حررال إ رررار التلقرريحأر نررا 

عىل هذا القول هإنره يمكرن القرول بثبروت  الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق

النسررب يف حررال إ رررار التلقرريح الصررناعي يف عرردت الطررحق البررائن إذا اسررتلحقه صرراحب 

وذلك ألن املرأت لن تكون هراشًا يف العدت، واحلكم كذلك إذا تم التلقيح الصناعي  ؛النطفة

ما مل تكرن املررأت هراشرًا، هرإن كانرت هراشرًا  -ر عيًا كان أو بائنًا  -بعد انتهار عدت الطحق 

هالنسب يثبت لصاحب الفرارت ال لصاحب النطفة، أما التلقيح يف عدت الوهات هح يتصور 

معه استلحاق الرزاين للمولرو ، لكرن يتصرور أن يسرتلحقه ورثرة امليرت، هرإن اتفقروا عرىل 

ثبت نسربه، وإن ا تلفروا مل  -ج يمكن كونه منه ومل تكن ولدته عىل هرارت زو -استلحا ه 

 .(2)يثبت نسبه

أ  بمي   دبل مجهدب  الومهدنء بد  احليويدب واملنلكيدب واحلينظددب  ة:و يدخص بن امتح 

و ب  بل صيت الشنمعيب أ  اليسب ال  ث   ة حدنل إجدراء اليدمديح الصدينصت ظعدت امدرتا  

اليسدب ظنالسديد ن  إلا ادم اليدمديح ة الزوجني ظ ب  أو جتال ل  دري أ  احليويدب  ث يدب  

أي ث ب  اليسب ظنالسيد ن  سباء ام اليدميح ة  -العتةل و ب  بل ظعض العدامء ب دمًن 

وة  بل صيت احلينظدب  ث د  اليسدب ب دمدًن  ظيفط أال اكب  املرأة مراشًن. -العتة أح ظعت ن 

اليظر لكب  امليت حمرتبدًن ولب ب   ري اسيد ن . أبن بمي  بذ ب الشنمعيب مهب أ   كب  

حنل  روجه ميث   اليسب ظدنليدميح ظدهل مدن  مل  كد  حمرتبدًن حدنل  روجده مدال  ث د  ظده 

 .اليسب

                         
 .  151-103ص ( انظر:1)

 (.  111-5/115( انظر: املغني )2)
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وما تقدم هو ختريج حلكم املسألة عىل أ وال الفقهار املتقدمني، أما الفقهرار والبراحثون 

د انتهرار املعا ون هقد ا تلفوا يف ثبوت النسب يف حرال حصرول التلقريح الصرناعي بعر

 العدت مطلقًا أو يف عدت املطلقة البائن عىل يسة أ وال:

حال حصول التلقيح الصرناعي بعرد انتهرار العردت  : أن النسب ال يثبت يفالمبل األول

هرح يثبرت  ،؛ وذلك ألن صاحب النطفرة أ نبري عرن املررأتمطلقًا أو يف عدت املطلقة البائن

 . (1) ول أكثر الباحثنيالنسب إليه كام ال يثبت بزناه هبا، وهو 

حرال حصرول التلقريح الصرناعي بعرد انتهرار العردت  أن النسرب يثبرت يف المبل الثنين:

إذا اسرتلحقه صراحب النطفرة ومل يعرارض ذلرك هررارت؛  مطلقًا أو يف عردت املطلقرة البرائن

 صوصرًا أنره ال ذنرب  ،وعدم إحداث رضر عليه ،إحلا ه به هيه مصلحة للولدوذلك ألن 

  .(2)، وإليه ذهب بعي الباحثنيله يف هذا

أن القول الثاين مبني عىل  ول من  ال بثبوت نسرب ولرد الزنرا باالسرتلحاق  وال خيو 

إذا مل يعارض ذلك هرارت، هالرت يح بني هذا القول والقول األول هو يف احلقيقرة ترر يح 

الرا ح هو  ول بيان أن  -إن شار ا   -بني القولني يف مسألة استلحاق ولد الزنا، وسيأيت 

 . (3)مجاهة العلامر أن ولد الزنا ال يثبت نسبه مطلقًا للزاين ولو استلحقه

                         
 -ل عبردا  ررررة األ نرة هلاشرم مجيررررر، زراع230ص -ا السرنباطي رررررطررربنوك النطرن واأل نرة لع( 1)

، مشركحت 511-515ص-، هقه القضايا الطبية املعرا ت للمحمردي وصراحبه 12ص -228ع

-، نسب املولرو  النراتج عرن التلقريح الصرناعي للشرحات 09ص -املسؤولية الطبية لعامر القي  

 .155-103ص

   .199ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( 2)

 .  109ص ( انظر:3)
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ومل يبرق  الطرحقإذا تم الت صيب  بل  املطّلقأن نسب املولو  يثبت إىل : المبل الثنلث

وذلك ألن تكرون اجلنرني مرن نطفتريهام حردث يف أثنرار عح رة  إال نقل اللقائح إىل الرحم؛

يف حرال حصرول ، أما ابتدار الت صيب بعد الطرحق هرح يثبرت بره النسرب زو ية  عية

يف  ذلركحال حصرول  وذلك النعدام الزو ية، أما يف التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت؛

هرإن النسرب يثبرت لصراحب النطفرة؛ وذلرك  ياسرًا عرىل ثبروت نسرب  عدت املطلقة البائن

، حيث عرده اجلمهرور وطر شربهة يثبرت بره املولو  الناتج عن وطر يف عدت الطحق البائن

 .(1)النسب، وإليه ذهب بعي الباحثني

بني عىل مقدمة  اطئة يف  زئه األول وهي أن احلمل  د بدأ هعًح بمجرر   و ذا المبل

، كام أنه بني عىل مقدمة  اطئرة أ ررى يف  زئره (2)الت صيب، وهذا  د سبق اجلواب عنه

ن النسب يف حالة وطر املطّلق مطلقته يف عدت الطحق األ ة وهي أن مجهور الفقهار يثبتو

البائن، وهذا إن ُ صد به أن  ر  الوطر يف عدت الطحق البائن يعترب شبهة يثبت هبا النسب 

ههذا مل يقل به أحد، وإن كان املرا  أنه يف حال اجلهل بأهنا مطلقته أو اجلهل بحرمة الروطر 

يس هرذا هرو حمرل النرزاع، وإن كران املقصرو  أن هنعم يثبت النسب يف هذه احلالة، لكرن لر

النسب يثبت باالستلحاق ههرذا لره و ره، لكنره لريس مرذهب اجلمهرور، برل هرو مرذهب 

 . - (3)كام تقدم -احلنفية هقط 

؛ احلمرل أ ىصر مردتإذا ولرد أل رل مرن  املطّلقأن نسب املولو  يثبت إىل : المبل الراظع

ناتج منه هعًح؛ ألنه  د  رار برني أ رل مردت احلمرل وذلك ألنه  د ثبت يقينا أن هذا الولد ال

                         
 .  003، 389-381ص-األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  ( انظر:1)

 .  115ص ( انظر ما تقدم:2)

 .  192( ص3)
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وهررو  ررول بعرري وأ صرراها، هررإن ولررد بعررد أ ىصرر مرردت احلمررل مل يثبررت نسرربه للمطّلررق، 

 .(1)الباحثني

عى؛ إذ إن  رير الولرد أل رل مرن أ ىصر مردت  و ذا المبل تعليله  ا  عن إثبات املردَّ

لزو يرة، كيرن والصرورت املفروضرة احلمل ال جيعل هناك يقينًا بأن الولد ناتج حال  يرام ا

أصًح أن التلقيح تم بعد انتهار هذه العح ة، ومن  هة أ رى يبدو أن ذكر أ ل مدت احلمل 

يف تعليلهم سبق  لم؛ إذ ال مد ل له يف احلكم الذي يريدون تقريره؛ ألهنرا لرو  رارت بره 

 أل ل مدت احلمل هالولد منه يقينًا عىل  وهلم.

، احلمرل أ ىصر مردتإذا ولد أل ل من  املطّلقاملولو  يثبت إىل  أن نسب: المبل اخلنبس

وهرو  رول بعري هإن ولد بعد أ ىص مدت احلمل مل يثبت نسربه للمطّلرق إال باالسرتلحاق، 

 .(2)الباحثني

وإن كان ظاهر هذا  منسجم نوعًا ما مع ما تقدم تقريره من مذهب احلنفية، و ذا المبل

وال برد مرن  بعد العدت، وهذا مرا ال يقرول بره احلنفيرة. القول ثبوت النسب ولو تم التلقيح

التنّبه إىل أن احلنفية إنام أثبتوا النسب  ون استلحاق يف حالة إذا ما ولد أل ل من أ ىص مدت 

، أمرا يف مسرألتنا همعلروم أن التلقريح ترم بوطر سابق عىل الطحقكان  ح عىل أنه احلمل 

ا القرول إذا أرا وا االنسرجام الترام مرع مرذهب بعد الفر ة، وبالتا  ينبغري ألصرحاب هرذ

أي  ون التفريق بني أن يولرد  -احلنفية أن جيعلوا ثبوت النسب منوطًا باالستلحاق مطلقًا 

، وبيط أن يتم التلقيح يف أثنار العردت، أمرا إذا أنراطوه -أل ل من أ ىص مدت احلمل أو ال 

                         
اإلنجراب الصرناعي ، 104-138ص-نسب املولو  الناتج عن التلقيح الصرناعي للشرحات  ( انظر:1)

   (.99، 08ص) -ملحمد زهرت 

احلامية اجلنائية للجنرني ، 14ص -اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي  ( انظر:2)

 .  188ص -التلقيح الصناعي أل د لطفي، 192ص -أمةت عد   - ظل التقنيات املستحدثة يف
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هإن  وهلم يعرو  إىل القرول الثراين الرذي باالستلحاق ومل يشرتطوا أن يتم التلقيح يف العدت 

 ينيط ثبوت النسب باالستلحاق هحسب.

، وال (1)أما يف حال التلقيح الصناعي يف عدت الوهات هقد تقردم أن بعضرهم رأى  روازه

، (2) إشكال عىل هذا القول يف ثبوت النسب، و د ّ   بعي أصحاب هرذا القرول هبرذا

ويضرة امل صربة هقرط يف عردت الوهرات  ون ابتردار  واز نقل الب ىومثل ذلك يقال هيمن رأ

 .(4)، حيث أثبت النسب يف احلالة األوىل  ون الثانية(3)التلقيح

                         
 .    111-114( ص1)

، أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة 34ص -حكم العقم يف اإلسحم لعبد العزيز اخلياط  ( انظر:2)

، التلقريح 18ص-التلقريح الصرناعي للشرحات  ، نسرب املولرو  النراتج عرن92ص -لزيا  سحمة 

      .18ص -الصناعي لشو ي الصاحلي 

 .    114( انظر: ما تقدم ص3)

 .003-002، 392ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري ( انظر: 0)

أن نقن  ليًح مع الدكتورت سارت اهلا ري، ههي تررى  رواز نقرل البويضرات امل صربة،  ون ينج  ين       

إذا كان ذلك يف العدت، هفي هذه احلالة هي تثبت النسب بح إشكال، أمرا األحروال التري  ،لوهاتبعد ا

ال ترى هيها  واز التلقيح الصناعي بعد الوهات هحاالن: األوىل: إذا كان ابتردار التلقريح بعرد الوهرات، 

، انيهدنء العدتة ولكد  ظعدتوالثانية: نقل البويضات امل صبة إىل الرحم  ،وهنا ال يثبت النسب عندها

ههنا رأت ثبوت النسب، وإثبرات النسرب يف هرذه احلالرة يعرو  برالبطحن عرىل  طهرا الرذي ذكرتره 

لثبوت النسب ولصحة نقل البويضات امل صبة يف عدت الوهات وهو أن يولد الطفرل  رحل سرنة مرن 

هالغالب أهنرا سرتأيت  -والتي هي أربعة أشهر وعيًا  -الفر ة؛ إذ إن التلقيح إذا تم بعد انتهار العدت 

به بعد سنة من الفر ة؛ إذ مل ييق من متام السنة إال سبعة أشهر وعيين يومًا، ومردت احلمرل الطبيعيرة 

تزيد عن هذا، هيلزم الباحثة إما أن تت ىل عن  طها ذاك، أو أن ترتك  وهلا بثبروت النسرب هنرا، أو 

لرن يثبرت النسرب يف ،الرب األحيران إذا ترم نقرل أن تقيده هنا بام  يدته به هناك، لكن يف هذه احلالرة 

 البويضات امل صبة بعد انتهار العدت، وا  أعلم. 
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أما عىل القول بحرمة التلقيح الصناعي يف عدت الوهات هقد و رع اخلرحف برني البراحثني 

 والفقهار املعا ين يف إثبات النسب، وبيان ا تحههم كام ييل:

 لة:األقوال يف املسأ 

يف حررال حصررول التلقرريح  ال يثبررت نسررب املولررو  إىل الررزوج املترروىف المددبل األول:

 . (1)، وإليه ذهب بعي الباحثنيويكون حكمه حكم ولد الزنا، الصناعي يف عدت الوهات

يثبت نسب املولو  إىل الزوج املتوىف يف حال حصول التلقيح الصناعي يف : المبل الثنين

 . (2)ذهب بعي الباحثني مطلقًا، وإليه عدت الوهات

يثبت نسب املولو  إىل الزوج املتوىف يف حال حصول التلقريح الصرناعي : المبل الثنلث

، وإليره ذهرب وإال هرحمرن حرني الوهرات إذا ولد أل ل من أ ىص مدت احلمرل  يف عدت الوهات

 .(3)بعي الباحثني

التلقرريح  يثبررت نسررب املولررو  إىل الررزوج املترروىف يف حررال حصررول المددبل الراظددع:

ومل يبرق إال نقرل اللقرائح إىل  ترم الت صريب  برل الوهرات، الصناعي يف عردت الوهرات إذا

                         
ة راألحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشر، 13ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعرامر القي ر انظر: ( 1)

النروازل امل تصرة براملرأت يف (، 1/218) -املسائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة ، 112ص -أ د 

-لمحمدي لهقه القضايا الطبية املعا ت ، 1121ص -العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 

 .515ص

 .85ص -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( انظر: 2)

األحكرام الطبيرة املتعلقرة بالنسرار ملحمرد  ،12ص -مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي ر ( انظر: 3)

اآلثار املرتتبرة ، 104ص-ولو  الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات نسب امل، 112ص -منصور 

 -اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت ، 14ص -عررىل عمليررة التلقرريح الصررناعي لشررو ي الصرراحلي 

 .  244ص -التلقيح الصناعي أل د لطفي (، 99، 08)ص
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 . (1)، وإليه ذهب بعي الباحثنيالرحم

 أدلة األقوال:

المنئدب  ظث ب  نسب املبلدبد إىل الدزوج امليدب  ة أم نب المبل الراظع اسيتل أوالً: 

  :ا ام اليخصيب   ل البمنةحنل حصبل اليدميح الصينصت ة صتة البمنة إل

بأن الولد  د تكون من النطفة األمشاج التي تتكاثر إذا تركت يف البيئة املناسبة، وذلرك 

يف أثنرار العح رة الزو يررة أو يف أثنرار احليررات الزو يرة، ههرري أصرل الولررد، وو رو  أصررله 

النسرب، كو و ه، وطول املدت بني تكّون اجلنرني وإعرا ت ،رسره يف الررحم ال يسروغ نفري 

 . (2)و صوصًا وأن الييعة تتشوف إلثبات النسب

بأن البويضة امللقحة املو رو ت  رارج الررحم ليسرت  نينرًا؛ ألن و ين ش  ذا التليل: 

 ،اجلنني هو الولد املستور يف بطن أمه ، وبالتا  ال يمكن ترتيرب أي أحكرام عرىل و و هرا

النطفة ليسرت »:  يقول القرطبي ،     ﴾(3)﴿ كام  ال تعاىل:

                         
أل نررة لعطررا بنرروك النطررن وا، 581ص -أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ ( انظررر: 1)

 .91ص -احلامية القانونية للجنني ملفتا  ا زيط ، 251ص -السنباطي 

حصررول وهررو  -خيتلررن أصررحاب هررذا القررول هرريام بيررنهم إذا مل يتحقررق اليررط املررذكور بالحظددب:        

يف حالررة مررا إذا تررم : هررةى الرردكتور سررعد الشررويرخ عرردم ثبرروت النسررب - الت صرريب  بررل الوهررات

، ومل جيزم الدكتور مفتا  ا زيط بيشر، ،ة أن ميلره ظراهر إىل إثبرات النسرب، تالت صيب بعد الوها

 بينام تو ن الدكتور عطا السنباطي يف ثبوت النسب يف هذه احلالة.

، احلاميرة القانونيرة للجنرني ملفترا  500ص -أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ ]انظر:        

 [.201ص -ة لعطا السنباطي ، بنوك النطن واأل ن93ص -ا زيط 

األحكام املتصلة برالعقم واإلنجراب ومنرع ، 251ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ( انظر: 2)

 .  003ص -احلمل لسارت اهلا ري 

 .[13املؤمنون، اآلية ]سورت ( 3)
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  .(2)(1)«إلا مل  ي ع ة الرحموال يتعلق هبا حكم إذا ألقتها املرأت  ،بيشر يقيناً 

المنئدب  ظث ب  نسب املبلبد إىل الدزوج امليدب  ة أم نب المبل الثنلث اسيتل ثننيًن: 

أل ل ب  أ ىص بتة احل دل بد  حدني حنل حصبل اليدميح الصينصت ة صتة البمنة إلا ولت 

 : البمنة وإال مال

من أن املرأت إذا مات عنها زو ها ثرم أترت بولرد أل رل  -ر هم ا   -بام  رره الفقهار 

، وعليره هراملرأت إذا لقحرت برامر (3)من أ ىص مدت احلمل هإن نسبه يثبرت إىل الرزوج املتروىف

ثبرت نسربه، وإال  من حرني الوهراتحلمل زو ها املتوىف هولدت وليدها أل ل من أكثر مدت ا

 . (4)إليههح يثبت نسبه 

لتروهم أن »عللوا احلكم السرابق بأنره  -ر هم ا   -بأن الفقهار و ين ش  ذا التليل: 

، ومن ثرم اشررتطوا يف ثبروت النسرب للرزوج املتروىف عنرد (5)«يكون العلوق به  بل املوت

، (6)منهالولد يمكن أن يكون آ ر  تنكح زو اً  وال ت املرأت أل ل من أكثر مدت احلمل أن ال

وهم هبذا حيتاطون يف إثبات أن احلمل كان مو و ًا حينام كران الفررارت  رائاًم، وهرذا يردل 

عىل أن املرأت إذا تلقحت بامر زو ها املتوىف هح يثبت النسب له؛ إذ مل تكن املررأت هراشرًا لره 

 . (7)من علوق  بل املوت حني التلقيح، والولد الناتج يقطع بأنه مل يكن

                         
 (.12/9تفسة القرطبي )( 1)

 .  315( انظر ما تقدم ص2)

-5/013، كشراف القنراع )(5/235األم )(، 5/090واإلكليرل ) ، التاج(1/55املبسوط )( انظر: 3)

010  .) 

 .  138ص-نسب املولو  الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات  ( انظر:0)

 .  (1/55املبسوط )( 5)

   (.5/041كشاف القناع )(، 0/102   خمتف  ليل لل ريش )(، 5/235األم )( انظر: 1)

األحكام املتصلة برالعقم واإلنجراب ، 503ص -يعي لسعد الشويرخ أحكام التلقيح ،ة الطب ( انظر:1)

 .  390ص -ومنع احلمل لسارت اهلا ري 
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ث ب  نسدب املبلدبد إىل الدزوج امليدب  ة ثنلثًن: اسيتل أم نب المبل الثنين المنئدب  ظ

 ب دمًن:  حنل حصبل اليدميح الصينصت ة صتة البمنة

بأن كل وطر ححل أو هيه شبهة احلل يثبت به النسب، وتلقيح املرأت بامر زو ها املتوىف 

 .(1)هيه شبهة احلل

بررأن  ررحف مررن  ررالن و ررال بجررواز التلقرريح بعررد الوهررات  ش  ددذا الددتليل: و يددن

 (2)ضرررعين، هرررح ينرررتهي ليكرررون شررربهة يثبرررت عرررىل إثرهرررا النسرررب،  رررال الزركيشررر

بررل النظررر إىل املأ ررذ  اعلررم أن عررني اخلررحف ال ينتصررب شرربهة وال يراعررى،»: 

رمرررة أو ، ثرررم إن ثبررروت النسرررب يف الررروطر بشررربهة مبنررراه عرررىل اجلهرررل باحل(3)«و وتررره

 .(4)احلال، وهي منتفية هنا

                         
 .(81، 80)ص -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( انظر: 1)

هو: حممد بن هبا ر بن عبد ا ، أبو عبد ا  ، ويلقب بالزركيش ألنه تعلرم صرناعة الرزركش يف صرغره، ( 2)

ويلقب باملِنْها ي ألنه حفظ كتاب منهاج الطالبني لإلمام النووي. شاهعي، هقيره، أصرو ، حمرُدث، كام 

هرر( و هرن 180هرر( بالقراهرت، وترويف سرنة )105أ يب ، من املربزين يف املذهب الشاهعي. ولد سرنة )

)الآللرم املنثرورت  بالقاهرت. من مصنفاته: )البحر املحيط( يف أصول الفقه ، )الربهان يف علوم القررآن( ،

، )إعحم السا د بأحكرام املسرا د( ،  يف األحا يث املشهورت( ، )ختريج أحا يث هتح العزيز للراهعي(

 )ربيع الغزالن يف األ ب( ، )التذكرت يف النحو( وله تصانين كثةت أ رى.

(، 1/335(، شررذرات الررذهب )3/111]انظررر ترمجترره يف: طبقررات الشرراهعية البررن  ررايض شررهبة ) 

 ([.   5/133الدرر الكامنة )

-011ص -مررآالت األهعررال عنرد األصروليني لوليرد احلسرني وانظرر:  (.9/311البحر املحريط )( 3)

018  . 

 .  95ص -احلامية القانونية للجنني ملفتا  ا زيط ( انظر: 0)
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 :  نسب املبلبد إىل الزوج امليب  اظعنً: اسيتل أم نب المبل األول المنئدب  ظعتح ث ب  

، وعىل هذا هنطفة الزوج املتوىف أ نبية عن املرأت، هرح (1)بأن عقد الزواج ينتهي بالوهات

  .(2)يثبت هبا النسب، كام ال يثبت نسب ولد الزنا

، وسربب بعدم ثبوت نسب املولو  إىل الرزوج املتروىفالرا ح هو القول األول القايض 

 الرت يح هو:

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول.[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

هرررارت الزو يررة، وهرررارت الزو يررة ،ررة  يررام أن القاعرردت يف ثبرروت النسررب هرري [ 3]

 .يح املرأت بامر زو ها املتوىفمتحقق يف تلق

ما تقدم يمكن أن نقول أنه ينبغي أن يكون هناك تحزم برني القرول بحرمرة  وب   الل

التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني والقول بعدم ثبوت النسرب؛ إذ إن القرول باحلرمرة 

 نبيرًا عرن مبني عىل أن الر ل بعد الفر ة بموت أو طحق بائن أو بعد انتهار العدت صرار أ

كرام هرو متقررر عنرد  -املرأت، ومن ثّم ال يثبت النسب إليه كام ال يثبت النسب إىل األ نبي 

، وال هرق بني عدت البائن وعدت املتوىف عنها زو ها؛ إذ الزو ية  د انتهت -مجاهة العلامر 

 .- (3)كام تقدم تقريره -يف كلٍّ 

                         
 .  112( انظر: ما تقدم ص1)

ام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد أحكرر، 112ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد  انظررر:( 2)

 .521ص -الشويرخ 

 .  112( ص3)
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 التلقيح بالفعل بعد الفر ة:لكني أرى أنه يمكن التفريق بني حالني إذا و ع 

أن تتم كل مراحل التلقيح الصناعي بعد الفر ة، بأن يتم أ رذ املنري برضرا مرن  األوىل:

الر ل من أ ل تلقيح مطلقته بعد انتهار عدهتا أو وهي يف عدت طحق بائن، وهري تررىض 

سرب إىل هبذا العمل مع علمهام بالفر ة واحلرمرة، ههنرا ال ينبغري الررت   يف عردم ثبروت الن

الر ررل الررذي ريض بتلقرريح امرررأت ال حتررل لرره ، ومثررل ذلررك يف احلكررم لررو تررم اسررت راج 

احليوانات املنويرة بعرد وهرات الرزوج ثرم  امرت املررأت مرع علمهرا باحلرمرة برإ رار التلقريح 

الصناعي؛ هإن است راج املني يف هذه احلالة تم عرىل و ره ،رة مرأذون هيره  عرًا برل هيره 

 .(1)امليتانتهاك ساهر حلرمة 

                         
إذا انفصرل ( صورت ما 0/081من الشاهعية يف حاشيته عىل    اخلطيب ملتن أيب شجاع ) لكر ال جريبت( 1)

أو ال ينبغي أن يصردق  هل يقال هو حمرتم، بأن عف من ذكره واستد لته امرأت، مني السيد منه بعد موته،

    ، وبعد تر   اعتمد عدم ثبوت النسب.«ومل أر من ذكره»؟ ثم  ال: حرتم عليه حد امل

وهري تعنري  ،وهرات عضروية الوهات عا ت تتم عرىل مررحلتني: املرحلرة األوىلو د ذكر بعي األطبار أن       

 ، وأنره-مثل تو ن القلب والرئتني واجلهاز الدوري عن العمرل  - تو ن أ هزت اجلسم عن العمل

ويف مرحلرة تاليرة  ،- ومن ضرمنها احليوانرات املنويرة - رحلة تكون  حيا اجلسم حية حل تلك امل

وهذه العملية تسرتغرق نحرو يرس سراعات  ،- أي موت  حيا اجلسم - تأيت عملية املوت اخللوي

أمررا بالنسرربة  ،ألن اجلسررم يكررون لديرره رصرريد مررن األكسررجني واجللكرروزوذلررك  ،منررذ حلظررة الوهررات

ًا عريش نحرو أربعرهريمكن أن ت يف احلويصلة املنوية مرع السرائل املنرويالتي تو د  ويةنللحيوانات امل

هرإذا ترم اسرت راج من اخلحيرا وأعضرار اجلسرم،  هابدأ بعد ذلك يف التعفن كغةتو ،وعيين ساعة

 احليوانات املنوية  بل أن متوت هإنه باإلمكان عمليًا است دامها يف التلقيح الصناعي.

،  htm-http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2005/02/02.08/427لررررابط: ]انظرررر: ا         

 .  [www.alarabonline.orgومو ع عرب أون الين: 

http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2005/02/02-08/427.htm
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أن يكون أ ذ املني من الر ل عىل و ه  مأذون هيه  عًا، كرأن يرتم أ رذ منيره  الثننيب:

هقامرت  ،ثم حصلت الفر ة -و لنا بجواز ذلك  -من أ ل إ رار تلقيح صناعي لزو ته 

، ههنرا وإن كران األصرل عردم (1)املرأت بسبب تساهلها يف الردين بعمرل التلقريح الصرناعي

                         
/ر رب 2ك: سرؤال ور  إىل مو رع الشربكة اإلسرحمية يف  كنة الو وع، ومن أمثلرة ذلر و ذه احلنلب( 1)

 و بل هرتت  مت بعمل زراعرة أنابيرب حترى أ رل وأرزق بولرد، أنا سيدت متزو ة،»هر نصه: 1021

 ولكن  مت بحفظ بعري احليوانرات املنويرة لزو ري وجتميردها يف املستشرفى، ،واحلمد   تم ذلك

وبالفعرل ذهبرت  ت أن يكرون أخ البنري،وأحببت  برل هررت وسارت الظروف وانفصلت عن زو ي،

هرل هرذا  وعلم زو ي بعد ذلك ومل يقل شريئا، ورز ت بولد وأخ البني، للمستشفى وتم تلقيحي،

. و رد  رار يف «حرام أم ححل؟ علام بأن زو ي مل يامنع يف ذلك ولكن ما رأي اليريعة اإلسرحمية؟

لصاحب املني ؟ كحم العلامر يدل عىل وهل ينسب الولد »نص الفتوى بعد ذكر حرمة هذه العملية: 

أنه ينسب له، ألن العربت بو ت  روج املني و د  رج يف حال  يام الزو ية، ال بو ت إ  رال املنري 

سئل اإلمام الررميل عرام لرو اسرتد لت امررأت منري سريدها املحررتم بعرد موتره  أو تلقيح البويضة به،

 أم ولرد برذلك أم ال لكوهنرا بموتره انتقلرت هحبلت منه ههل يلحق به ويرث منه أم ال؟ وهرل تصرة

لوارثه وهل هيها نقل أم ال ؟ هأ اب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكرون منيره حمرتمرا حرال 

وال يعترب كونه حمرتما أيضا حال اسرتد اله  حهرا لبعضرهم، هقرد    بعضرهم بأنره لرو   رو ه،

وكذا لو مسرح ذكرره بحجرر بعرد إنزالره هيهرا  لد،أنزل يف زو ته هساحقت بنته هحبلت منه حلقه الو

 ([.243-0/242]انظر: هتاوى الرميل ) . ا هر«هاستنجت به امرأت أ نبية هحبلت منه

وواضح أن احلكم بني عرىل القرول املعتمرد عنرد الشراهعية يف إثبرات النسرب باسرتد ال املنري مرا ام املنري  

املفتي أصرالة أم أنره راعرى اخلرحف، وعرىل أي حرال  حمرتما حال  رو ه، وال أ ري إذا كان هذا هو رأَي 

 هالشاهد من إيرا  هذه الفتوى هو إمكان و وع مثل هذا التساهل عند بعي الناس، وا  املستعان.

مرن منري زو هرا  َ َلرْت هتروى ) -( http://www.islamweb.netمو ع الشربكة اإلسرحمية )]انظر:        

  .[املفتررري: مركز الفتوى بإ اف  .عبدا  الفقيه -(15512)املجمد بعد أن انفصلت عنه( ر م 
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أين أرى أنه يف حال و روع مثرل هرذا هإنره يمكرن إهترار ً و ضراًر مراعرات ثبوت النسب، إال 

يف  -كاملعتمد عند الشاهعية و ول بعي احلنابلة  - (1) حف بعي أ وال الفقهار املتقدمة

ثبوت النسب باالستد ال ولو من أ نبي ما  ام املني حمرتمًا حال  رو ه، وذلك حفظرًا 

كام هرو مرذهب -ا ا عاه واستلحقه صاحب النطفة لنسب املولو  من الضياع، و اصة إذ

، وهذا هيره حتقيرق ملصرلحة -احلنفية هيام لو تم التلقيح يف العدت ومطلقًا عند بعي العلامر 

 ، وا  أعلم.(2) عية

                         
 198،191،190،192،112( انظر: ما تقدم ص1)

املجتهد لل حف بعد و وع الفعل من املكلن برت يح  ليل ،ةه املر و  عنده لو ره    ي مآ  صت( 2)

وذلرك ، ى  ليرل ،رةههرإذا و رع الفعرل راعر ،حًا  ليل احلظرر مرثحً كأن يكون مرُ   ،يقتيض ر حانه

مع أن األصل عدم ترتيب اآلثار عرىل الفعرل  ،وترتيب بعي اآلثار عليه بتصحيح الفعل املنهي عنه

هإذا و ع عقد أو عبا ت عىل مقتىض  ،وذلك نظرًا للمآل املرتتب عىل األ ذ بالقول الرا ح ؛امل الن

لك عىل مواهقة  ليرل  لره يف الرنفس لو وع ذ ؛هح يفسخ املجتهد العقد وال يبطل العبا ت ، ليل اآل ر

أو سببًا  ،و وع الفعل مفضيًا إىل تفويت مصلحة  عية أهمترتب اآلثار عىل وذلك إذا كان  ،اعتبار

هرإن املمنوعرات يف اليرع  ،أو حصول رضر  أشد عىل املكلن من مقتىض النهي ،يف إحداث مفاسد

عليره بزائرد عرىل مرا  ع لره مرن الزوا رر أو إذا و عت ال يكون إيقاعها من املكلن سببًا يف احلين 

هإن املجتهد جييرز مرا و رع  ،وملا كان و وع الفعل يفيض إىل منا ضة مقاصد اليع من الفسا  ،،ةها

والتعويل بعد و وع الفعل من املكلن عرىل  رول  وإن  ،وذلك برعيه اخلحف ،عىل و ه يليق بالعدل

نظرًا إىل أن ذلك الوا ع  د وا َع املكلن هيه  ،يعيةتحصيل املصالح اللوذلك  ،كان مر وحًا عنده

 ؛وهو وإن كان مر وحًا ههو را ح بالنسبة إىل إبقرار احلالرة عرىل مرا و عرت عليره ، ليًح عىل اجلملة

هة رع األمرر إىل أن  ،ألن ذلك أوىل من إزالتها مع   ول رضر  عىل الفاعل أشد من مقتىضر النهري

 .=و ليل اجلواز أ وى بعد الو وع ملا ا رتن من القرائن املر حة ،و وعالنهي كان  ليله أ وى  بل ال



           

 

 

 

951 
 

اق الرزو ني يف العردت مرن  رحل املسرألة يمكن أن نبني أثر التلقيح الصناعي بعد اهرت

التالية، وهي: إذا كانت املرأت معتدت من طحق أو وهات، ثم  امت بإ رار التلقيح الصناعي 

بمني مطلقها أو زو ها املتوىف، ههرل تنتهري عردهتا بوضرع احلمرل أم تبقرى عرىل االعتردا  

 باأل رار أو الشهور؟

 امرت إذا عتردت مرن طرحق أو وهرات ن املوللجواب عن هذا السؤال يمكرن أن نقرول: إ

 هح خيلو ذلك من حالني: بإ رار التلقيح الصناعي بمني مطلقها أو زو ها املتوىف، 

احلكرم يف  يمكن خترريجأن يكون نسب اجلنني ثابترًا لصراحب النطفرة، هر احلنلب األوىل:

أثنار عردهتا،  شبهةوطر من يف  ل املعتدت  -ر هم ا   -عىل ما ذكره الفقهار  هذه احلالة

 .-كام لو أباهنا ثم وطئها بشبهة  - إذا كان الواطم بشبهة هو صاحب العدت

                                                          
   حدو  (، 1/399) املعيار املعرب للونيي (، 109-0/101=]انظر: املواهقات للشاطبي )       

 ايض اجلامعة أبو عبرد ا   -ابن عرهة )اهلداية الكاهية الشاهية لبيان حقائق اإلمام ابن عرهة الواهية ( 

 - 1ط -لبنرران  -بررةوت  -املكتبررة العلميررة  -، املعررروف بالرصرراع  مررد بررن  اسررم األنصرراريحم

 (،2/288) املوسروعة الفقهيرة الكويتيرة، (1/10) هتح العيل املالرك، 193-111ص -هر 1354

الشريخ  -كتراب العلرم (، 12-12/11آل الشريخ ) هتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم

ترتيرب: ههرد برن نرا   -م 1881هر/1011 - 1ط - ار الثريا للني  -ثيمني حممد بن صالح الع

، 019-052ص -وليرد احلسرني لمرآالت األهعررال عنرد األصروليني ، 229-223ص  -السليامن 

بحرث مقردم لنيرل  ر رة  -بن عبد العزيز سندي  صالح -مراعات اخلحف يف الفقه تأصيًح وتطبيقًا 

 - هرر1024- امعة اإلمام حممرد برن سرعو  اإلسرحمية-كلية الييعة  -املا ستة يف أصول الفقه 

 ([. 355-323، 181، 194، 101-149، 82ص)
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احلكرم يف  يمكن خترريجهيكون نسب اجلنني ثابتًا لصاحب النطفة، ال أن  :الثننيباحلنلب 

 من زنا أثنار عدهتا.يف  ل املعتدت  -ر هم ا   -عىل ما ذكره الفقهار  هذه احلالة

د أن أشة هنا أنه ال يرد ل يف التفصريل السرابق إ ررار التلقريح الصرناعي يف لكن ال ب

 أثنار عدت املطلقة الر عية إذا اعتربنا ذلك ر عة؛ إذ احلكم يف هذه احلالة انتهار العدت هبرذا

 ، ههذه الصورت  ار ة عن موضوعنا.-(1)كام يأيت إن شار ا  -التلقيح 

  ييل:أما تفصيل احلالتني السابقتني هكام

 احلالة األوىل: إذا كان نسب اجلنني ثابتًا لصاحب النطفة:

أثنرار يف  ل املعتردت  -ر هم ا   -عىل ما ذكره الفقهار  احلكم يف هذه احلالة يمكن ختريج

إذا كان الواطم بشربهة هرو صراحب العردت، وهنرا يكرا  أال يكرون هنراك  وطر شبهةعدهتا من 

 :بأن العدت تنتهي بوضع احلمل، وبيان ذلك كام ييل - ر هم ا  - حف بني الفقهار 

 تتردا لوطئرت بشربهة جيرب عليهرا عردت أ ررى ، وعىل أن املعتدت إذا  (2)نص احلنفية[ 1]

، هإن كانت إحدى العدتني بوضع احلمل انقضت العدتان كلتامهرا بوضرع احلمرل، ومل العدتان

 عدت أو من ،ةه.يفر وا يف هذا احلكم بني وطر الشبهة من  بل صاحب ال

إذا  -(4)إن مل تكررن حررامًح مررن نكررا  صررحيح -عررىل أن املعترردت  (3)نررص املالكيررة[ 2]

                         
 .131-121ص ( انظر: 1)

من مححظة أنا إذا مل نعترب التلقيح الصناعي يف أثنار العدت ر عة هإنه يكون كرالوطر بشربهة،  وال ظت 

 هيها لصاحب النطفة.   هيد ل يف احلالة األوىل التي يكون النسب ثابتاً 

 (.  0/321هتح القدير ) (،1/019 مع األهنر )(، 151-0/150( انظر: البحر الرائق )2)

، اليرر  الكبررة مررع (0/113ل ررريش )(،    خمتفرر  ليررل ل5/531( انظررر: الترراج واإلكليررل )3)

 .  (311-0/315منح اجلليل )(، 2/544حاشية الدسو ي )

 كا  صحيح ثم وطئت هإن وضع هذا احلمل ينهي العدتني مجيعًا.حامًح من ن من  كنن ( 0)

 .  (0/319منح اجلليل )، (0/110ل ريش )(،    خمتف  ليل ل5/532انظر: التاج واإلكليل )       
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وطئت بشبهة هإنه ينهدم ما مىض من العدت األوىل، وجتب عليها عدت  ديردت، هرإذا  لرت 

انقضت عدهتا بوضع احلمل، ومل يفر وا يف هذا احلكم بني وطر الشبهة من  برل صراحب 

ةه، وال يد ل يف هذا معتدت الوهات؛ هرإن الوا رب عليهرا أ ىصر األ لرني، العدت أو من ،

 . (1)هإذا  لت هوضعت مل تنقي عدهتا إذا مل تكن عدت الوهات  د متت

عىل أن املعتدت إذا وطئت بشبهة مرن صراحب العردت  (3)واحلنابلة (2)نص الشاهعية[ 3]

كانرت إحردى العردتني بوضرع ، هرإن (4)العردتان تتردا لجيب عليها عردت أ ررى ، وهإنه 

 احلمل انقضت العدتان كلتامها بوضع احلمل. 

إ رار   لت بسببيمكن أن نقول: إن املعتدت من طحق أو وهات إذا وبنار عىل ما تقدم 

وكران نسرب اجلنرني النراتج عرن هرذا التلقيح الصناعي بمنري مطلقهرا أو زو هرا املتروىف، 

قل من االعتردا  بالشرهور أو األ ررار إىل االعتردا  التلقيح الحقًا صاحب النطفة، هإهنا تنت

                         
إذا ألقت ِسقطًا؛ إذ السقط تنقيض به العدت إذا تبني هيه  لق اإلنسان بح  حف، وعند  و يصب   ذا( 1)

 إن مل يتبن إذا علم انه أصل إنسان، وذلك بأن يصب عليه املار احلار هح يذوب.املالكية حتى و

(، املوسرروعة الفقهيررة 2/010(، اليرر  الكبررة مررع حاشررية الدسررو ي )2/231]انظررر: املدونررة )      

 ([   11/211الكويتية )

 (.  100-1/103(، هناية املحتاج )5/98(، مغني املحتاج )254-9/209( انظر: حتفة املحتاج )2)

مطالرب أو  ، (3/241   منتهرى اإلرا ات )(، 8/281اإلنصراف ) (،5/011الفروع ) ( انظر:3)

 .  (5/511النهى )

تبدأ بعدت الروطر بشربهة، وترد ل هيهرا بقيرة العردت األوىل، هرإن كانرت األوىل عردت  املمصبد أ  املرأة( 0)

 نية.ر عية هله الر عة إىل تتمة األوىل التي   لت يف الثا

أما إذا مل يكن وطر الشبهة من صاحب العدت هإنه يلزم املرأت أن تتم العدت األوىل، ثرم تعترد للشربهة،  

 إال أن حتمل من وطر الشبهة، هتعتد يف هذه احلالة بوضع احلمل، ثم تكمل عدت األول.

 ]انظر املصا ر يف احلاشيتني السابقتني[.   
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أ ىصر بوضع احلمل إال عىل الت ريج عىل  ول املالكية يف املتوىف عنها زو هرا التري تعترد ب

 ، وا  أعلم.األ لني

 احلالة الثانية: إذا مل يكن نسب اجلنني ثابتًا لصاحب النطفة:

يف  رل املعتردت  -ر هرم ا   -هار عىل ما ذكره الفق احلكم يف هذه احلالة يمكن ختريج

 أثنار عدهتا من زنا؛ إذ احلمل من الزنا ال يثبت نسبه إىل الزاين، وبيان ذلك كام ييل:

إىل أن املزين هبرا ال عردت عليهرا؛ ألن مرار الزنرا ،رة  (2)والشاهعية (1)ذهب احلنفية أوالً:

النراتج عرن الزنرا، وبيران  حمرتم، لكنهم ا تلفروا يف انقضرار العردت القائمرة بوضرع احلمرل

 ا تحههم كام ييل:  

ذهب احلنفية إىل التفريق برني عردت الطرحق وعردت الوهرات، هتنقيضر عردت الطرحق [ 1]

بوضع احلمل الناتج عرن زنرا؛ إذ املقصرو  مرن العردت معرهرة بررارت الررحم، وهري حتصرل 

ىل العردت؛ إذ إن عردت وال يؤثر  لها ع ،بالوضع، أما يف عدت الوهات هتنقيض العدت بالشهور

الوهات إنام  عت إلظهرار احلرزن عرىل هروات نعمرة النكرا ، وهرذا حيصرل بانقضرار املردت 

أمرا إذا مل  ،املقررت  عًا وهي أربعة اشهر وعيًا، هتنقيض عدهتا حينئذ ولو مل تضع  لهرا

 .(3)تنقي عدت الوهات هح تنقيض عدهتا ولو وضعت سقطاً 

احلمل من الزنا ال يؤثر عىل العردت؛ إذ إن و رو ه وعدمره  وذهب الشاهعية إىل أن[ 2]

 . (4)سوار، سوار كانت عدت طحق أم وهات

                         
 (.  1/015(،  مع األهنر )0/101حر الرائق )(، الب3/182( انظر: بدائع الصنائع )1)

 (.  1/121(، هناية املحتاج )5/19(، مغني املحتاج )9/234( انظر: حتفة املحتاج )2)

 (.  3/511(، حاشية ابن عابدين )3/181( انظر: بدائع الصنائع )3)

ملحترررررراج (، هنايرررة ا254-9/209(،حتفررررررة املحتررراج )389، 3/383( انظرررر: أسرررنى املطررررررالب )0)

(1/103-100  .) 
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إىل أن املزين هبا جتب عليهرا العردت؛ وذلرك للحا رة  (2)واحلنابلة (1)ذهب املالكية ثننيًن:

اًر إىل معرهة برارت ر ها منعًا ال تحط األنساب، لكن املالكية ال يسموهنا عردت برل اسرترب

 عىل  در العدت للحرت.

و د ا تلن املالكية واحلنابلة يف انقضار العدت بوضع احلمرل النراتج عرن الزنرا، وبيران 

 ا تحههم كام ييل:  

إذا وطئرت  - (3)إن مل تكن حامًح من نكا  صحيح -ذهب املالكية إىل أن املعتدت [ 1]

، هرإذا -أي اسرتربار  -ديردت بزنا هإنه ينهدم ما مىض من عدت الطحق، وجتب عليها عدت  

هررإن الوا ررب عليهررا أ ىصرر  لررت انقضررت عرردهتا بوضررع احلمررل، أمررا املعترردت مررن وهررات 

 .  (4)ما مل تنقي عدت الوهاتاأل لني، هإذا  لت هوضعت مل تنقي عدهتا 

ولو كان الزاين هو صراحب العردت  -وذهب احلنابلة إىل أن املعتدت إذا وطئت بزنا [ 2]

جيب عليها عدتان منفصلتان ال تتردا حن، هرإذا  لرت مرن الزنرا هوضرعت هإنه  -األوىل 

 . (5)انتهت العدت الثانية، وبقي عليها إكامل العدت األوىل

إ رار   لت بسببيمكن أن نقول: إن املعتدت من طحق أو وهات إذا وبنار عىل ما تقدم 

اجلنرني النراتج عرن هرذا ومل يكرن نسرب التلقيح الصناعي بمني مطلقها أو زو ها املتوىف، 

                         
(، الير  الكبرة 0/104(،    خمتف  ليرل لل رريش )019-5/011( انظر: التاج واإلكليل )1)

 (.  2/011مع حاشية الدسو ي )

 (.  5/025(، كشاف القناع )3/244(،    منتهى اإلرا ات )8/285( انظر: اإلنصاف )2)

 .  140( انظر ما تقدم ص3)

، اليرر  الكبررة مررع (0/113ل ررريش )(،    خمتفرر  ليررل ل5/531إلكليررل )( انظررر: الترراج وا0)

 (.  311-0/315(، منح اجلليل )2/544حاشية الدسو ي )

 (.  5/511، مطالب أو  النهى )(3/241   منتهى اإلرا ات ) (،8/281اف )راإلنص ( انظر:5)
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التلقيح الحقًا صاحب النطفة، هإن عدهتا ال تنقيض بوضع احلمل بل باأل رار أو الشهور، 

 إال عىل الت ريج عىل  ول احلنفية واملالكية يف املطلقة هقط. 

، برل املررا  -ر هرم ا   -وليس املقصو  هنا منا شة هذا اخلحف اجلزئي بني الفقهار 

اهلم هحسب لبيان أثر التلقيح الصناعي بعرد اهررتاق الرزو ني يف العردت، الت ريج عىل أ و

 وا  تعاىل أعلم.

 إذا تم التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني هإما أن تكون الفر ة بسبب موت أو طحق: 

املوت هإنه ال نفقة للمرأت من تركة امليت؛ وذلك ألنره لرو  هإن كانت الفر ة بسبب[ 1]

مات عنها وهي حامل ما و بت هلا نفقة، همن باب أوىل إذا  لت منه بعد وهاته بالتلقيح 

 . (1)الصناعي

 ههذا له أحوال: وأما إن كانت الفر ة بسبب الطحق[ 2]

كال يف و روب النفقرة يف عدت املطلقة الر عية هح إشتم التلقيح الصناعي إذا )أ( 

ال بررح رررررة املعترردت الر عيررة وا بررة عررىل كررل حرررررل؛ ألن نفقرررررعررىل الزو ررة احلام

                         
روايرة مبنيرة عرىل أن النفقرة للحامرل ال وهرذه ال -العلرامر إال روايرة عنرد احلنابلرة  و ذا صيدت مجدن ري( 1)

هيجري عىل هذه الرواية هنا حمبوسة عىل امليت حلقه، ؛ وذلك ألهتجب نفقتها يف مال امليت -للحمل 

 التفصيل اآليت هيام إذا كانت الفر ة بسبب الطحق.

امرل هرذلك إنرام لكن الذي يظهر أن هذه الرواية هيها ضعن؛ وذلك ألنا لو  لنا أن النفقة وا برة للح      

وهم يرون يف الصحيح مرن مرذهبهم أن النفقرة وا برة  -هو بسبب احلمل، ومن ثّم ذهب الشاهعية 

نفقة القريب تسقط باملوت هكرذا إىل أنه ال نفقة ملعتدت الوهات؛ وعللوا ذلك بأن  -للحامل ال للحمل 

  وت.، وال جتب نفقة احلاضنة بعد امل هنا كاحلاضنة للولد، وألالنفقة بسببه

(،    0/131(، املنتقرى    املوطررأ )0/211(، البحررر الرائرق )2/95]انظرر: اجلروهرت النرةت )      

(، املغنري 5/115(، مغنري املحتراج )3/031(، أسرنى املطالرب )0/112خمتف  ليل لل ريش )

 ([  5/134(، مطالب أو  النهى )8/318(، اإلنصاف )9/191)
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، وهذا احلكم ال خيتلن سوار  لنا إن التلقيح الصناعي يعترب ر عة أو ال؛ (1)حفررر 

، وإن مل يكن ر عة هح إشكال حينئذ يف و وب النفقة عىل الزو ةألنه إن كان ر عة 

، هيجب اإلنفاق عليها حتى تضع  لها،  ال ابن (2)ي عدهتا إال بوضع احلملهلن تنته

إن  لنرا: ال وإن وطئها زو ها يف العدت الر عية ، حصلت الر عرة. و»:  دامة 

 .(3)«، وعليه النفقة ملدت  لهاحتصل هالنسب الحق به

الطحق بنوعيره،  البائن أو بعد انتهار عدتإذا تم التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة )ب( 

 كام ييل: -ر هم ا   -هيمكن ختريج حكم هذه احلالة عىل أ وال الفقهار 

  ر ج حكم اليومب صىل احلنبل ب  ادميح مينصت ظعت ال ال  صىل بذ ب احليويب:: أوالً 

بنار عىل الت ريج عرىل النفقة عىل احلامل من تلقيح صناعي بعد الطحق خيتلن حكم  

إذا تم التلقيح الصناعي يف عردت املطلقرة البرائن أو بعرد بني ما  - هم ا  ر -كحم احلنفية 

 ، وبيان ذلك كام ييل:انتهار عدت الطحق بنوعيه

إذا تم التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة البائن هتجب النفقة عليهرا حترى تضرع  لهرا؛ [ 1]

، هرإذا ترم (4)كانت أو ،ة حامرل حامحً  عىل كل حالعند احلنفية ألن نفقة املعتدت البائن وا بة 

، هستسرتمر - (5)كرام تقردم-التلقيح الصناعي أثنار العدت هلن تنتهري عردهتا إال بوضرع احلمرل 

                         
(،    منتهررى اإلرا ات 3/031(، أسررنى املطالررب )2/09دونررة )(، امل5/241( انظررر: املبسرروط )1)

(3/234  .) 

 .  140( انظر ما تقدم ص2)

 .  (9/119املغني ) ( انظر:3)

 (.  3/14(، تبيني احلقائق )3/248(، بدائع الصنائع )5/242( انظر: املبسوط )0)

 .  140( ص5)
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وال خيتلن هذا احلكرم سروار ثبرت نسرب املولرو  إىل صراحب  ،النفقة بحاهلا حتى تضع  لها

 .  (2)(1)النفقة ا املعتدت البائن ال يبطلالنطفة أو ال؛ وذلك ألهنم نصوا عىل أن زن

                         
 .  303ص -  مع الضامنات(، 0/181البحر الرائق ) ( انظر:1)

وهي سرنتان  -بأن هذا يقيد بام لو ولدت أل ل من أ ىص مدت احلمل من حني الطحق    ك  أ   منل( 2)

، أما لو أتت به أل ىص مدت احلمل هأكثر هإنه جتب هلا النفقة عىل  ول أيب يوسرن حترى -عند احلنفية 

 ت بستة أشهر، هرام كران منهرا أما عىل  ول أيب حنيفة وحممد هإنه ال نفقة هلا عام  بل الوال ،تضع  لها

هرإن  هأمرا إذا كران الطرحق بائنرا،»(: 01وا عًا يف حدو  السنتني و ب ر  نفقته،  ال يف املبسوط )/

 ارت بولد أل ل من سرنتني مرن و رت الطرحق ثبرت نسربه منره باعتبرار إسرنا  العلروق إىل مرا  برل 

 رارت بره ألكثرر مرن سرنتني ال يثبرت وإن  ألن ذلك  كن ، وهيه  ل أمرها عىل الصح . الطحق؛

ثم يلزمها أن تر  نفقة ستة أشهر يف  ول ... ألنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطحق النسب من الزوج؛

والظاهر من  رول  أيب حنيفة وحممد ر هام ا  تعاىل ، وهو رواية بي عن أيب يوسن ر ه ا  تعاىل،

و ه  ول أيب يوسن ر ه ا  تعاىل أنره مل  ر  يشر من النفقة، أيب يوسن ر ه ا  تعاىل أنه ال يلزمها

وهذا  كام لو ولدت أل ل من سنتني، هح يلزمها ر  يشر من النفقة، يظهر انقضار عدهتا  بل الوال ت،

ومل يظهرر  ومرا مل يظهرر سربب االنقضرار ههري معتردت، ألهنا ما  امرت معتردت ههري مسرتحقة للنفقرة،

هلو  علنا هذا ،  ل أمرها عىل الصح  وا ب ما أمكن  اال: ..الوال ت.لحنقضار هنا سبب سوى 

ولو  علنا كأن عدهتا  د انقضرت وتزو رت  الولد من علوق يف العدت كان هيه  ل أمرها عىل الزنا،

ثم تزوجيها نفسها بمنزلة ، بزوج آ ر وعلقت منه كان هيه  ل أمرها عىل الصح  هتعني هذا اجلانب

وهرذا  هتبني أهنرا أ رذت النفقرة بعرد انقضرار عردهتا هعليهرا ر هرا، ضار عدهتا أو أ وى،إ رارها بانق

 .«اليقني يف مقدار ستة أشهر أ نى مدت احلمل وال يلزمها الر  إال باليقني

 ([.0/111(، البحر الرائق )3/04(، تبيني احلقائق )3/212]وانظر: بدائع الصنائع )       

ذا الت ريج صحيح؛ وذلك ألن  وهلام مبني عىل اعتبار انقضرار عردهتا كران  برل أن ه لك  ال   تو يل       

الوضع بستة أشهر؛  ًح حلاهلا عىل الصح ، أما يف مسألتنا هح يمكن أن نعترب هذا؛ لعلمنرا اليقينري 

بو روب النفقرة  بعدم انقضار عدهتا، ومن ثم هح يسع إال األ رذ بمقتىضر  رول أيب يوسرن 

 احلمل، وا  أعلم.  حتى يتم وضع 
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إذ أن  ؛أما إذا تم التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت هح نفقة للمرأت يف هرذه احلالرة[ 2]

، وهرذا املعنرى ال يترأثر بو رو  (1)سبب النفقة حق احلبس الثابرت للرزوج عليهرا بالنكرا 

ن نسرب ال يثبترواحلمل أو عدمه، وهو منعدم هنا؛ ومن ثّم ال تثبت النفقة، كام أن احلنفيرة 

، ومرن ثرّم ال يكرون للحامرل يف - (2)كرام تقردم -املولو  إىل صاحب النطفة يف هذه احلالة 

 ، وا  أعلم.(3)هذه احلالة النفقة؛ كام ال جيب للمزين هبا

ثننيًن:  ر ج حكدم اليومدب صدىل احلنبدل بد  ادمديح مدينصت ظعدت ال دال  صدىل بدذ ب 

 اجل هب : 

من تلقيح صناعي بعد الطحق عرىل مرذهب مجهرور ختريج حكم النفقة عىل احلامل إن 

مطلقرة البرائن إال أن أي القائلني بأنره ال نفقرة لل -الفقهار من املالكية والشاهعية واحلنابلة 

ينبني عىل ثبوت نسب املولو  إىل صراحب النطفرة مرن عدمره،  رال ابرن  -(4)تكون حامحً 

الر عررة. وإن  لنررا: ال وإن وطئهررا زو هررا يف العرردت الر عيررة ، حصررلت »:  دامررة 

حتصل هالنسب الحق به ، وعليره النفقرة ملردت  لهرا. وإن وطئهرا بعرد انقضرار عردهتا ، أو 

، ال يلحقه نسب الولد ، وال نفقة عليره مرن  اوطم البائن ، عاملا بذلك وبتحريمه ، ههو زن

له ، حلقره أ له. وإن  هل بينونتها ، أو انقضار عدت الر عية ، أو حتريم ذلك وهو  ن جيه

 ، وتفصيل ذلك كام ييل:(5)«نسبه ، ويف و وب النفقة عليه روايتان

                         
 (.  0/11( انظر:بدائع الصنائع )1)

 .  192-191( ص2)

 (.  3/181(، حاشية ابن عابدين )0/151(، البحر الرائق )2/93( انظر: اجلوهرت النةت )3)

 .  (3/234(،    منتهى اإلرا ات )5/110(، مغني املحتاج )5/553التاج واإلكليل ) ( انظر:0)

 .  (9/119املغني )( 5)
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صناعي التلقيح حيث  لنا بعدم ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار ال[ 1]

وال )» ال يف كشراف القنراع:  ،مل جتب النفقة؛ كام ال جتب النفقة عىل ولد الزنابعد الطحق 

 .(1) «يلحقه نسب احلمل كزان( لعدم القرابة جتب( نفقة احلمل )عىل من ال

بغي النظر عن كون التلقيح  -حيث  لنا بثبوت نسب اجلنني إىل صاحب النطفة [ 2]

هالتلقيح الصناعي هنا له حكم الوطر بشبهة، هيت ررج اخلرحف يف هرذه  - ائزًا أو حمرمًا 

امرل هرل هري للحمرل أم يف كون النفقة عرىل احل -ر هم ا   -احلالة عىل  حف الفقهار 

 للحامل من أ له؟ وبيان ذلك كام ييل:

إىل أن  (4)، واحلنابلرة يف روايرة هري املرذهب(3)، والشاهعية يف  رول(2)ذهب املالكية)أ( 

النفقة عىل احلامل إنام هي للحمل؛ ومن ثم أو بوا النفقة للحامل من نكا  هاسد أو وطر 

الولرد وا برة، وال سربيل لإلنفراق عليره إال ؛ نظررًا لثبروت النسرب، والنفقرة عرىل (5)شبهة

للحامل من تلقيح صرناعي بعرد الطرحق ، وبنار عىل هذا القول يكون (6)باإلنفاق عىل أمه

 حتى تضع  لها. النفقة

                         
هنايرررة املحتررراج  (،0/112   خمتفررر  ليرررل لل رررريش )(. وانظرررر: 5/011( كشررراف القنررراع )1)

 (.  3/232(،    منتهى اإلرا ات )9/101)

(، اليرر  الكبررة مررع حاشررية الدسررو ي 2/103( انظررر: اليرر  الصررغة مررع حاشررية الصرراوي )2)

 (.  0/180(،    خمتف  ليل لل ريش )2/098)

   .(1/211، هناية املحتاج )(5/110مغني املحتاج )(، 9/330املحتاج )حتفة  ( انظر:3)

 (.  5/015(، كشاف القناع )3/234(،    منتهى اإلرا ات )8/310( انظر: اإلنصاف )0)

، (0/112(،    خمتفر  ليرل لل رريش )2/098الي  الكبرة مرع حاشرية الدسرو ي )( انظر: 5)

   (.8/310اإلنصاف )(، 9/191املغني ) (،9/330) حتفة املحتاج (،5/110مغني املحتاج )

 (.  9/195( انظر: املغني )1)
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النفقة عىل احلامرل إنرام إىل أن  (2)، واحلنابلة يف رواية(1)ذهب الشاهعية يف املذهب)ب( 

و بوا النفقة للحامرل مرن نكرا  هاسرد أو وطر ي مل؛ ومن ثم للحامل من أ ل احلملهي 

يكرون للحامرل ال وبنار عىل هذا القرول لعدم  يام مو ب النفقة يف حقها،  ؛ نظراً (3)شبهة

 .من تلقيح صناعي بعد الطحق النفقة

واأل رررب أوالً هررو  ررول اجلمهررور يف أن النفقررة ال تثبررت للمطلقررة البررائن إذا مل تكررن  

﴿دت النفقررة للحامررل وذلررك يف  ولرره تعرراىل: حررامًح؛ إذ إن اآليررة  يرر       

     ﴾(4) أما ،ة احلامل هقد  لت السنة أنه ال نفقة هلا، هفري ،

هأرسرل إليهرا وكيلره  أن زو ها طلقهرا ألبترة وهرو ،ائرب، حديث هاطمة بنت  يس

هذكرت لره  هجارت رسول ا   هقال: وا  ما لك علينا من يشر، هس طته، بشعة،

إنام اليومدب والسدكي  لد درأة ) : ال  ويف رواية ،(5)(ليس لك صديه نومب)ذلك هقال: 

 . (6)(إلا كن  لزوجهن صديهن الرجعب

واألر ح من  و  اجلمهور أن النفقرة للحمرل ال هلرا مرن أ لره؛ ألهنرا إنرام تو رد مرع 

وهري يف احلقيقرة نفقرة »: نعدم مع عدمه،  ال شيخ اإلسحم ابرن تيميرة و و ه، وت

                         
 .  (5/110مغني املحتاج )(، 9/330(، حتفة املحتاج )3/031أسنى املطالب ) ( انظر:1)

 (.  5/582(، تصحيح الفروع )8/310(، اإلنصاف )9/191( انظر: املغني )2)

اإلنصررراف (، 9/191املغنررري ) (،9/330ملحتررراج )حتفرررة ا (،5/110مغنررري املحتررراج )( انظرررر: 3)

(8/315.)   

 [.  1( سورت الطحق، اآلية ]0)

   (.1094ر م ) -باب املطلقة ثحثا ال نفقة هلا -رواه مسلم يف كتاب الطحق ( 5)

(، وصرحح هرذه 3043ر رم ) -باب الر صة يف ذلك -رواه النسائي يف املجتبى ر يف كتاب الطحق ( 1)

   (.0/299يف السلسلة الصحيحة ) خ األلباين الرواية الشي
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﴿وهذا أظهر  و  العلامر كام  ال تعاىل:  عىل احلمل،                

 ﴾(1)، عتردت،وللعلامر هنا ثحثة أ وال: أحردها: أن هرذه النفقرة نفقرة زو رة م 

أل رل  ؛أنه ينفق عليها نفقة زو ة :القول الثاين ..وال هرق بني أن تكون حامح أو حائح.

هإنه إن كان  ؛كأحد  و  الشاهعي وإحدى الروايتني عن أ د. وهذا  ول متنا ي ؛احلمل

نفقة زو ة هقد و ب لكوهنا زو ة ال أل ل الولد، وإن كران أل رل الولرد هنفقرة الولرد 

وهرؤالر ، -كام جيب عليه أن ينفرق عرىل ييتره احلامرل إذا أعتقهرا -لزو ة جتب مع ،ة ا

يقولون: هل و بت النفقة للحمل؟ أو هلا من أ ل احلمل؟ عىل  ولني، هإن أرا وا هلا من 

أنره  -وهرو مررا هم  -وإن أرا وا  أي هلذه احلامل من أ ل  لها هرح هررق، :أ ل احلمل

هرإن نفقرة الزو رة جترب وإن مل يكرن  ههرذا تنرا ي؛جيب هلا نفقة زو ة من أ ل احلمرل: 

وهرو الصرحيح: أن النفقرة   ل، ونفقة احلمل جتب وإن مل تكن زو رة. و القرول الثالرث،

ال  لكونه أباه، ؛ههي نفقة عليه ؛لكوهنا حامح بولده ؛(2)وهلا من أ ل احلمل ؛جتب للحمل

                         
 [.  1( سورت الطحق، اآلية ]1)

 والً مستقًح مجع هيه بني  رول  ذهب بعي الباحثني إىل أن لشيخ اإلسحم  ظس ب  ذه الع ن ة( 2)

 لص إىل  ول  ديد هو أنه من  ال أن النفقة للحمل، و ول من  ال أن النفقة للحامل من أ له، و

 فقة للحمل وهلا من أ له، هجمع بني القولني مجيعًا. أن الن

بحرث تكمرييل مقردم  -ناين بن عوض احلرريب  -]انظر: أحكام اجلنني واحلامل يف الفقه اإلسحمي  

 امعرة اإلمرام حممرد برن سررعو   -املعهرد العرا  للقضرار  -لنيرل  ر رة املا سرتة يف الفقره املقرارن 

 .[111ص -هر  1380-1383 -اإلسحمية 

( حيرث  رال: 5/583أن نؤيد به ما ذهب إليره الباحرث مرا ذكرره ابرن مفلرح يف الفرروع ) وممن   ك        

، ونقرل هرذا املرر اوي يف اإلنصراف «وأو بها شي نا له وهلا أل له ، و علها كمرضرعة لره برأ رت»

(8/310.)                                                                                                                                                = 
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والقررآن  ؛الشاهعي وأ ردلكوهنا زو ة، وهذا  ول مالك وأحد القولني يف مذهب  عليها

﴿هإنه  رال تعراىل:  ؛عىل هذا يدل                     ﴾  ثرم

    ﴿ :و ررال هنررا     ﴾(1)﴿ ررال تعرراىل: 

                                                          
طويًح هلم أ د ما يشة إىل أنره خيترار  روالً  ديردًا، برل  كحم شيخ اإلسحم  ولكيت اأبد  =        

 خيتار أن النفقة للحمل، ويدل عىل ذلك ما ييل: ظاهر أنه 

، هجعلهرا نفقرة عرىل « احلقيقة نفقة عىل احلمل، وهذا أظهر  رو  العلرامروهي يف»أنه بدأ كحمه بقوله: . 1

 احلمل  اصة، و   بأنه إنام خيتار أحد  و  العلامر، وعليه ههو ال يأيت بقول  ديد، وهذا ظاهر.

ال مرن  ؛وهذا كله يبني أن نفقة احلمل والرضاع مرن براب نفقرة األب عرىل ابنره»أنه  تم كحمه بقوله: . 2

 ، وهذا يدل أنه خيتار أن النفقة للحمل  اصة.«نفقة الزوج عىل زو تهباب 

 ،«وهذا  ول مالك وأحد القولني يف مذهب الشاهعي وأ رد»أنه ملا ذكر القول الثالث وصححه  ال: . 3

وهذا  يح  دًا أنه مل يأت بيشر  ديد، بل هو خيترار  روَل مرن ذكرر مرن العلرامر، وهرؤالر معلروم 

ون النفقة للحمل ال للحامل، ولو كران خيترار  روالً  ديردًا جلعرل األ روال أربعرة ال  وهلم أهنم جيعل

 ثحثة.

وهؤالر يقولون: هل و بت النفقرة للحمرل ؟ أو هلرا »: أنه ملا نا ش أصحاب القول الثاين  ال . 0

 أي هلرذه احلامرل مرن أ رل  لهرا هرح من أ ل احلمل ؟ عىل  ولني، هإن أرا وا هلا من أ ل احلمرل:

، هظراهر «أنه جيب هلا نفقة زو ة من أ ل احلمل: ههرذا تنرا ي -وهو مرا هم  -هرق، وإن أرا وا 

يرى أنه ال هرق برني  ولرك أن النفقرة للحمرل أو هلرا مرن أ لره إذا  من هذا أن شيخ اإلسحم 

اق عليهرا، كنت ترى أن النفقة للحمل؛ إذ مقتىض العبارت الثانية أنه ال سبيل لإلنفاق عليه إال باإلنفر

حرني  وهذا هو  ول من يقول أن النفقة للحمل ال هلا من أ له، وهذا هو الظراهر مرن كحمره 

مهدت نومدب  ؛لكوهنا حامح بولده ؛وهلا من أ ل احلمل ؛وهو الصحيح: أن النفقة جتب للحمل» ال: 

   ، وا  أعلم.«لكونه أباه ال عليها لكوهنا زو ة ؛صديه

 [.  1]( سورت الطحق، اآلية 1)
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 ﴾(1) ومعلوم أن  ؛هجعل أ ر اإلرضاع عىل من و بت عليه نفقة احلامل

وألن نفقرة احلامرل رز هرا  ؛هكذلك نفقة احلامرل أ ر اإلرضاع جيب عىل األب لكونه أبا،

   ﴿وألنرره  ررال:  ؛و ررد  عررل أ ررر املرضررعة كررذلك ؛وكسرروهتا برراملعروف

﴾(2)  أي وارث الطفررل هأو ررب عليرره مررا جيررب عررىل األب، وهررذا كلرره يبررني أن نفقررة

 . (3)«ال من باب نفقة الزوج عىل زو ته ؛احلمل والرضاع من باب نفقة األب عىل ابنه

مترى يكون للحامل من تلقيح صناعي بعد الطحق النفقة حتى تضع  لها وعىل ذلك 

 هي من باب نفقة الوالد عىل ولده، وا  أعلم.ما ثبت نسب املولو  إىل صاحب النطفة، و

إنام هرو  التلقيح الصناعي بعد وهات الزوج يف املةاث ا ال شك هيه أن احلديث عن أثر 

 -بوت النسب حديث عن مةاث مولو  ثبت نسبه إىل الزوج املتوىف؛ إذ ال مةاث بدون ث

، وعليه هإن كل من مل ُيثبِت نسب الطفل الناتج عن التلقريح الصرناعي إىل -كام هو معلوم 

 . (4)الزوج املتوىف صاحب النطفة، هإنه بالتأكيد ال يقول بتوريثه منه

يف حرال  إىل الزوج املتروىفأما الفقهار والباحثون املعا ون الذين أثبتوا نسب املولو  

هقد ا تلفوا  -ولو كان إثباهتم للنسب يف حالة  ون أ رى  - (5)بعد الوهاتإ رار التلقيح 

 يف إثبات استحقاق هذا املولو  للمةاث، وهلم يف ذلك اجتاهان:

                         
 [.  233( سورت البقرت، اآلية ]1)

 [.  233( سورت البقرت، اآلية ]2)

 .  (10-30/13)(  موع الفتاوى 3)

، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا 195ص -أطفال األنابيب بني العلم واليريعة لزيرا  سرحمة  ( انظر:0)

زل امل تصة باملرأت يف النوا ،219ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 343ص -السنباطي 

 .  1134ص -العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 

 .  185( را ع األ وال يف املسألة ص5)
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إذا مل يقررم  -: أن هنرراك تحزمررًا بررني ثبرروت النسررب و اسررتحقاق املررةاث اال ددنه األول

، (1)املررةاث بررح  ررحف ؛ إذ إن النسررب مررن أسررباب-بررالوارث مررانع مررن موانررع اإلرث 

مل يو رد مرا  -، هإذا ثبت النسب ثبت املةاث وال برد املةاث يتبع النسب و و ًا وعدماً و

 . (2)-مانع يمنع من اإلرث

أنرره ال تررحزم بررني ثبرروت النسررب واسررتحقاق املررةاث، هقررد أثبررت  اال ددنه الثددنين:

ك مررا ذكررره هقهررار ، ومررن ذلرر(3)الفقهررار النسررب يف بعرري الصررور ومل يثبترروا املررةاث

كرررأخ أ رررر برررابن  -الررروارث إذا أ رررر بنسرررب مرررن حيجبررره يف  -ر هرررم ا   -الشررراهعية 

ألن الرروارث احلررائز يف الظرراهر  ررد اسررتلحقه، ولكررن  ;هررإن النسررب يثبررت  -للميررت 

، وهنررا  -وهررو أن يلررزم مررن إثبررات اليشررر نفيرره  - اإلرث للرردور احلكمرريبرره ال يثبررت 

عررن كونرره األخ ، هإنرره لررو ورث حلجررب األخ، هي رررج يلررزم مررن إرث االبررن عرردم إرثرره

  .(4)وارثا هلم يصح إ راره

                         
(،    خمتفرر 9/585(، التراج واإلكليرل )2/101(،  مرع األهنررر )28/139املبسروط ) ( انظرر:1)

(، 1/32)، اإلنصراف (0/9مغنري املحتراج )(، 3/0(، أسنى املطالرب )1/021 ليل لل ريش )

   .(2/544   منتهى اإلرا ات )

، 541ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران ( انظر: 2)

 -املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة وانظررر:  .343ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 

 .  31ص -ط حكم العقم يف اإلسحم لعبد العزيز اخليا (،1/295)

 .  144ص  -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   ( انظر:3)

(، هنايررة املحترراج 1/019(، حتفررة املحترراج )3/11()2/320انظررر: أسررنى املطالررب ) ( انظررر:0)

(1/28)  . 
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 و د ا تلن أصحاب هذا االجتاه هيام بينهم عىل  ولني:

 ؛: أنه ال يثبت اإلرث يف حال إ رار التلقيح الصرناعي بعرد الوهرات مطلقراالمبل األول

وهرذا ،رة ، (1)ثرهإرث احلمل أن يعلم أنه كران مو رو ا حرال وهرات موروذلك ألن  ط 

 .(2)متحقق يف حال إ رار التلقيح بعد الوهات، وإىل ذلك ذهب بعي الباحثني

؛ إذا تم الت صريب  برل الوهرات ومل يبرق إال نقرل اللقرائح: أن اإلرث يثبت المبل الثنين

و رت مروت املرورث  نرني حري، هرإن اسرتكمل نمروه برأي و ره مرن وذلك ألن املولرو  

، أما يف حال إ رار الت صيب بعد الوهات هرح يررث؛ وذلرك الو وه حتى ولد طفًح ورث

 .(3)وإىل ذلك ذهب بعي الباحثني ،لعدم حتقق و و ه و ت موت مورثه

                         
وأمجعبا صىل أ  الرجدل إلا بدن  و وجيده حد ىل أ  »: 14يف كتابه اإلمجاع ص    نل اظ  امليذ ( 1)

يف املغنرري  ، و ررال ابررن  دامررة «الددذي ة ظ يهددن  ددرث و ددب ث إلا  ددرج حيددن منسدديهل البلددت

الثدنين:  ...أ   عدم أنه كن  ببجبدا حنل املب  :وال  رث احل ل إال ظيفجتني: أحتمهن»(: 1/214)

 .« أ  اضعه حين ل من  وضعيه بيين مل  رث ل ة  بهلم مجيعن

(، أسرنى 1/250(، حاشرية الدسرو ي )1/250  املوطرأ )(، املنتقرى  34/54املبسوط ) وانظر:      

 (.  0/012(، كشاف القناع )3/18املطالب )

 -، اإلنجاب الصرناعي ملحمرد زهررت 589ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  ( انظر:2)

   .391ص -، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 09ص

، وهرو ظراهر ا تيرار الردكتور 149-142 ص -232ع  -اعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  زر ( انظر:3)

 .(1/298) -املسائل الطبية املستجدت حممد النتشة يف 

الفرق بني إ  ال املني والبويضة امللقحة أن أثر إ  ال كل واحد منهام الدكتور هاشم مجيل  و ت لكر       

يني من حيواناته تبحث عن بويضة تتحد معهرا، بيرنام زرع اجلنرني هإذا أ  ل املني هبت املح ،خمتلن

 تبويي.الواستقراره يف الرحم يؤ ي إىل منع 

     .[18ص -231-234ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ]انظر: 
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وإذا نظرنا إىل القولني السابقني هإننا ال نجد  حهًا بينهام يف احلقيقة؛ إذ كحمها يقرر أنه 

لكن يرى أصحاب القرول  ال بد للتوريث من حتقق  ط و و ه  نينًا عند موت مورثه،

األول أن هذا اليط ،ة متحقرق مطلقرًا، ويررى أصرحاب القرول الثراين أن هرذا اليرط 

؛ إذ بالت صيب بدأت حيات اجلنرني املعترربت إذا تم الت صيب  بل الوهاتمتحقق يف حالة ما 

 عند أصحاب هذا القول، وعليه هإن اخلحف بينهام إنام هو يف حتقيق املناط هقط.

البويضة امللقحة املو و ت  ارج ؛ وذلك ملا تقدم من أن ل األول أ رب لدصبابوالمب

وهذه البويضة امللقحرة لرو  ، الرحم ليست  نينًا؛ ألن اجلنني هو الولد املستور يف بطن أمه

تركت يف امل ترب لن يتكون منها  نني حي، وبالتا  ال يمكرن اعتبارهرا حيرة حكراًم و رت 

للرحم  بل املوت، أما البويضة امللقحة  ا ل  سد املرأت هيتكون موت املورث ما مل تنقل 

منها  نني حي إذا استمر احلمل بصورت طبيعية، وبالتا  يمكن اعتبارها حية حكراًم و رت 

هررإن  يررل: اخلحهررة ال تتحقررق إال باعتبررار صررفة »: مرروت املررورث،  ررال الرس  رر 

تم ال تعتربون ذلك بل تقولون: وإن كان وأن ألن امليت ال يكون  لفا عن امليت، ;اخلحهة 

  لنرا: وال حيرات يف النطفرة. ،نطفة يف الرحم عند موت املورث هإنه يكون من مجلرة الورثرة

 وألن يكرون منهرا شر ص حري، ،نعم تلك النطفة يف الرحم ما مل تفسد ههي معدت للحيات

و وب اجلزار عرىل  كام يعطى للبيي حكم الصيد يف هيعطى هلا حكم احليات باعتبار املآل،

 .(1)«املحرم إذا كرسه ، وإن مل يكن هيه معنى الصيدية

أبدن إلا أ دندن الرتجديح ظدني اال دن ني السدنظمني مننيدن نجدت أ  اال دنه األول أ درب إىل 

أنره كلرام ثبرت  -ر هرم ا   -؛ وذلك ألن األصل املقررر عنرد الفقهرار الصباب ب  الثنين

                         
 (.34/51املبسوط ) انظر:( 1)
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 . (1)أن يقوم بالوارث مانع من موانع اإلرث النسب ثبت اإلرث وال بد، إال

هرح يرنقي هرذا  -ر هرم ا   -وأما مرا ذكرره أصرحاب االجتراه الثراين عرن الشراهعية 

، واجلمهور خيالفوهنم (2)األصل؛ إذ إنه مبني عىل أن الدور احلكمي مانع من موانع اإلرث

، مل يو د يف حقه أحرد  النسب ولنا: أنه ابن ثابت»: يف هذه املسألة،  ال ابن  دامة 

﴿موانع اإلرث ، هيد ل يف عموم  وله تعراىل:                    

﴾(3) أي هةث ، كام لو ثبت نسبه ببينة ، وألن ثبوت النسب سبب للمةاث ، هح ،

وسرحمته مرن املوانرع. ومرا  جيوز  طرع حكمره عنره ، وال يرورث حمجروب بره مرع و رو ه

ألننا إنام نعترب كون املقر وارثا عرىل تقردير عردم املقرر بره ، و رو ره  ;احتجوا به ال يصح 

باإل رار عن اإلرث ال يمنع صحته ، بدليل أن االبن إذا أ ر بأخ هإنه يرث ، مع كونه خيرج 

 .(4)«بإ راره عن أن يكون مجيع الورثة

                         
(، 2/285حكرام مليرارت )(، اإلتقران واإل1/511(، مغني املحتراج )3/219( انظر: بدائع الصنائع )1)

 (.0/040كشاف القناع )

يف  رراره بشرأن التلقريح رابطرة العرامل اإلسرحمي  رار املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثرق عرن  وجنء ة      

م ني  ث   نسب املبلبد بد  الرجدل واملدرأة  ث د  اإل ث و دريه بد  »الصناعي وأطفال األنابيب: 

  .«ظه األحكنح ظني البلت وب  الي آ نس ه

 لرة  مرع ، 154ص -]انظر:  رارات  لس املجمرع الفقهري اإلسرحمي لرابطرة العرامل اإلسرحمي        

 [  (1/323) - الثانيةالدورت  -الفقه اإلسحمي 

 (.  1/28(، هناية املحتاج )1/019(، حتفة املحتاج )3/11)(2/320أسنى املطالب )( انظر: 2)

 [.11( سورت النسار، اآلية ]3)

 .  (5/111)نفس املصدر  وانظر: (1/231املغني )( 0)
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 ؛صيب البويضة باحليوان املنوي  بل الوهرات  طعراً وليس مناط التوريث هو حصول خت

إذ لو مات الر ل وهو جيامع امرأته ثبت اإلرث ملن ولد من هذا اجلامع وإن كنرا نقطرع أن 

، ولكن املناط هو ثبوت النسرب ولرو كران الو رو  (1)الت صيب مل يتم عند موت املورث

         ثرم هقرد نرص الشراهعيةحكميًا، والو و  احلكمري يتحقرق وإن مل يرتم الت صريب، ومرن 

هإنه لت منه ملو استد لت مني سيدها املحرتم بعد موته هحعىل أن األمة  -ر هم ا   -

حتقرق و رو   ، وملرا كران هرذا مشركًح عرىل اشررتاط(2)ويررث منره يثبت نسب الولد إليره،

لعرل حكمرة اإلرث مرع كونره مل يكرن  رح حرني » رال بعضرهم:  الوارث يف حيات املورث

املوت أهنم اكتفوا بو و ه منيا بعد موته هحيث انعقد الولرد منره بعرد نرزل منزلرة و رو ه 

 . (3)«و ت املوت

لكن يبقى اإلشكال عىل االجتاه األول أنه يلزم عليه أنه كلام متت عملية تلقيح صرناعي 

مرةاث بعد الوهات وأثبتنا هيها النسب إىل الزوج املتوىف هإننا نعرو  عرىل القسرمة السرابقة لل

                         
 .  12( انظر ما تقدم ص1)

حاشرية ، (0/243هتاوى الرميل )(، 1/511مغني املحتاج ) (،031-2/034هناية املحتاج)( انظر: 2)

التجريد لنفع العبيد )حاشية البجةمري عرىل    ، (3/001ابن  اسم العبا ي عىل    البهجة )

 -م  1854هرر/1318 - ار الفكر العرريب  -سليامن بن حممد البجةمي املفي  -منهج الطحب( 

(0/000 ،001  .) 

 .(5/092حاشية اجلمل )(، 2/031) حاشية الشربامل  عىل هناية املحتاج ( انظر:3)

برأن  -( أنه إذا كان إ راج املني بعرد املروت 0/081يف حاشيته عىل    اخلطيب ) ولكر ال جريبت       

مل يكن حمرتمًا، وال يثبت به اإلرث؛ النتقال الرتكة لغةه  برل  رروج النطفرة التري  - من ذكره عف

 لق منها، بل لو  ارن  روج املني املوت مل يثبت اإلرث؛ ألنه يشرتط حتقق و و  الوارث يف حيرات 

   املورث. 
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سيؤ ي إىل اضطراب يف تقسيم اإلرث، وإشغال الورثة ب حهرات ترؤ ي وهذا  ،بالنقي

إىل التبا،ي، ويشجع املرأت عىل إ رار عملية التلقيح الصناعي من ،ة رضورت ال  عية 

 .(1)وال عرهية

 أنا إذا أثبتنا النسب يف حالة إ رار التلقيح الصناعي بعد وهرات والي ميآ ة  ذه املسألبوالي ميآ ة  ذه املسألب

الزوج هإن البويضرة إذا لقحرت ونقلرت إىل رحرم املررأت وصرارت  نينرًا هإنره يسرتحق أن 

يو ن له نصيب من املةاث حينئذ  إذا مل يكن املةاث  د  سم بعد، أما إذا  سم اإلرث بني 

 الورثة  بل نقل البويضة إىل الرحم هإن اجلنني ال يستحق شيئًا من املةاث.

من حديث عمررو برن شرعيب عرن أبيره عرن  بو  او  والدليل عىل هذا ما رواه أ

ل أ  الي ت ) ده:  َصنهج َوَ َثيجهج ْتَص  له ادَّ َآ ظعت أظيه الذي  ج
ْسَيْدَ ٍآ اْسيجْد       أ  كل بج

ولديس لده ممدن ل مم  أ  كل ب  كن  ب  أبب   دكهن  بح أمنهبن ممدت حلدآ ظ د  اْسدَيْدَ َمهج 

 . (2)( ب  برياث مل  مسم مده نصي ه وبن أد ك  سم   ده ب  املرياث يشءل

ومعنى احلديث أن سريد األمرة الرذي كران يطؤهرا ر،رم زناهرا، إذا مرات ومل يكرن 

، إذا استلحق -ومل يكن السيد  د أنكر نسب الولد إليه  بل موته  -ولدها ينسب إليه 

ورثته مرن بعرده الولرد هإنره يلحرق بره  ون الرزاين؛ إذ الولرد للفررارت، واألمرة هررارت 

                         
،ررة الطبيعرري لسررعد ، أحكررام التلقرريح 218ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد  ( انظررر:1)

 .  588ص -الشويرخ 

(؛ و رد حسرنه ابرن مفلرح 2215ر رم ) -باب يف ا عرار ولرد الزنرا -رواه أبو  او  يف كتاب الطحق ( 2)

(، وصححه الشيخ أ د شاكر كام يف تعليقه عىل سنن أيب  او  مع معرامل 5/521يف الفروع ) 

مكتبرة الرتبيرة العرريب لردول -يب  او  (، وحسنه الشيخ األلبراين يف صرحيح سرنن أ3/115السنن )

   (.2/021) - م 1898هر  1048 - 1ط -الرياض  -اخلليج 
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احلرت، لكنه ال يشارك الورثة الذين استلحقوه يف إرثهم إذا كانت القسمة  د مضرت ك

 .(1) بل االستلحاق

هإنه إنام تثبت بنوته مرن حرني اسرتلحقه ، هرح تنعطرن عرىل مرا »:  ال ابن القيم 

وليس له  ا  سرم  بلره مرن املرةاث يشر؛ ألن هرذا »، و ال: (2)«تقدم من  سمة املواريث

سبه، ومن يومئذ يثبت نسبه، هح ير ع بام ا تسم  بله من املةاث؛ إذ مل يكرن جتديد حكم ن

حكم البنوت ثابتا، وما أ رك مرن مرةاث مل يقسرم، هلره نصريبه منره؛ ألن احلكرم ثبرت  برل 

 .(4)«املةاث، هيستحق منه نصيبه (3)( سمة)

كيفيرة ههذا احلكرم النبروي مرن أحسرن األحكرام وأعردهلا التري يمكرن أن نأ رذ منهرا 

    توريث اجلنني الذي مل حتمل به أمه إال بعد موت مورثه، وا  أعلم.

هذهبوا إىل أنره ال  -من كح االجتاهني السابقني  -و د أبعد بعي الباحثني املعا ين 

بد من إيقاف نصيب البويضات امل صبة من املةاث حتى متوت، ولو اسرتمر جتميردها يف 

                         
 (.110-3/113( انظر: معامل السنن لل طايب )1)

اسديد آ ظعدت أظيده ): و ولره يف أول احلرديث»يف هتذيب السنن بقولره:   أبن بن لكره اظ  الميم

وسرامه أبرا تسرمية مقيردت بكرون  زاين الذي منره الولرد،األب ههنا هو ال: يه(الذي  تصت له ادصنه و ث

هرإذا  ويردعي لره يف اجلاهليرة أنره أبروه،، يقال إنره منره يعني:، الذي  تصت له() وهلذا  ال: الولد منه،

هغة واضرح وال منسرجم مرع احلرديث، والصرواب يف معنرى  «ا عاه ورثة هذا الزاين هاحلكم ما ذكر

 (.  5/029لذي ذكره ابن القيم يف زا  املعا  )احلديث هو ما تقدم أعحه، وهو ا

 (.  3/113( هتذيب السنن )2)

 ( هيام نقله عن ابن القيم، وبه يتضح املعنى.  5/529( ما بني القوسني مأ وذ من الفروع )3)

 (.  529-5/521.وانظر: الفروع )(5/029زا  املعا  )( 0)
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اس بعضهم ذلك عرىل مرةاث املفقرو ، و لرص إىل نتيجرة ، و (1)امل ترب عيات السنني

وهي أن القايض ينصب هلذه البويضات امللقحة من يقوم عىل حفظها وإ ارهتا حتى يتيقن 

موهتا، أو حيكم القايض بموهترا، وذلرك بميضر مردت يثبرت العلرم احلرديث أنره لرن تعريش 

 .(2)هو ها، ويكون ذلك بشها ت طبيبني ثقتني عدلني !!

عضررهم أكثررر هررذهب إىل أن الزو ررة لررو ماتررت أيضررًا هررإن النصرريب املو رروف وأبعررد ب

للبويضات امل صبة ال يتأثر، وذهب إىل أنه جيب إنقاذ اجلنني املجمد يف هذه احلالة، وذلك 

بمحاولة استكامل نموه حتى يصبح إنسانًا سويًا إن أمكن ذلرك، والطريرق املمكرن لرذلك 

ام أن املرأت  د توهيت، وال يو رد إذن مرن الشرارع هو زرعه يف رحم امرأت أ رى، ولكن ب

بزراعته يف رحرم امررأت أ ررى، هلرذا هرإن حماولرة إنقراذه مرن هرذا الطريرق تعتررب مسردو ت 

، هلم يبق إال حماولة تركه حمفوظًا يف مكانه حتى حيصل واحرد مرن أمررين: إمرا أن (3) عاً 

سانًا سويًا، وحينئذ جيب أن يفعرل يصبح من املمكن علميًا تنميته يف امل ترب حتى يصبح إن

له ذلك، وإما أن يموت من تلقار نفسه من ،ة تقصة متعمرد يف حفظره، واعتررب أن هعرل 

                         
ع  -زراعرة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  ، 349ص -بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي  ( انظر:1)

 .  145-142ص -232

 .  349-340ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ( انظر: 2)

من الدكتور هاشم وهو يقرر هذا الكحم؛ إذ إنه  ن يرى عردم  رواز نقرل البويضرات  وإين أاعجب( 3)

-234ع  -أل نرة هلاشرم مجيرل عبردا  زراعرة ا امل صبة إىل رحم الزو ة بعد وهات زو ها ]انظرر:

[، ويريد منا أن ننتظر  يام الزو ة بعملية تلقريح صرناعي 83ص -232ع  - 141-83ص -231

حمرمة حتى نورث هذه األ نة، ثم يأيت هنا هيتنا ي، ويرى أنه ال جيوز نقل البويضات امل صربة إىل 

يلترزم هرذا ويقرول برأن طريرق احلفرا  رحم امرأت أ رى لكون ذلك ،ة مأذون هيه  عًا، هلامذا ال 

 عىل البويضات امل صبة أو األ نة املجمدت مسدو   عًا مطلقًا. 
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أي يشر يؤ ي إىل مروت هرذا اجلنرني املجمرد يعتررب بمثابرة القترل، هرإن ُهعرل ذلرك عمردًا 

ا و رن للجنرني؛ باالتفاق مع الورثة أو بأمر منهم هإهنم يف هذه احلالة ال يستحقون شيئًا  

    .(1)ألهنم  تلة، والقاتل ال يرث من املقتول شيئًا !!!

 وليت شعري ما أعجب هذا الكحم وما أ،ربه، عىل أنه يمكن منا شته بام ييل:

 ؟أين احلمل الذي سيو ن نصيبه، واملرأت ليست حامًح ال  عًا وال عرهاً [ 1]

ا نصيب احلمل؟ هإن  يرل مجيعهرا ثم كم عد  البويضات امل صبة التي سيو ن هل[ 2]

هكفرى برذلك إرضارًا بالورثرة، إذ  رد يكرون هنرراك عير بويضرات خمصربة مرثًح أو أكثررر، 

هانظر كيرن سريتأثر نصريب هرذا الولرد يف حرال  ،والوارث ولد واحد للميت مع الزو ة

 إيقاف نصيب عي بويضات ملقحة !

مليرة تلقريح صرناعي حمرمرة حترى ثم نحن ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن تقوم املرأت بع[ 3]

عند أصحاب هذا القول، أم ننتظر موهتا؟ بل حتى لو ماتت ها هم جيعلوننا ننتظرر أيضرًا، 

 هإىل متى االنتظار؟ هل يعقل أن نبقى ننتظر بح ،اية؟

 إيقاف نصيب البويضات امل صبة من املةاث إىل أ ل ،ة مسمىهح شك أن القول ب

هإن الييعة »:  ييعة عن اإلتيان بمثله،  ال ابن القيم هو من العبث الذي تتنزه ال

ور رة  م ومصالح العبا  يف املعرارت واملعرا ، وهري عردل كلهرا،كَ مبناها وأساسها عىل احلِ 

ن عرالعردل إىل اجلرور، و نعروحكمة كلها، هكرل مسرألة  ر رت  ومصالح كلها، كلها ،

مررة إىل العبررث، هليسررت مررن ن احلكعررو ،ن املصررلحة إىل املفسرردتعررالر ررة إىل ضرردها، و

 ، وا  املستعان.(2)«  لت هيها بالتأويلأوإن  الييعة،

                         
 .  140-143ص -232ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( انظر: 1)

 .  (11/ 3إعحم املو عني )( 2)
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 يف حصول الر عة بالفعل اجتاهان: -ر هم ا  تعاىل  -للفقهار 

هذا االجتاه يمثلره مجهرور و : أن الر عة حتصل بالفعل كام حتصل بالقول،اال نه األول

 الفقهار من احلنفية واملالكية واحلنابلة، وبيان مذاهبهم كام ييل:

ألن النكرا  مرا زال مو رو ا  ;يرى احلنفية أن اجلامع ومقدماته تصح هبام الر عة [ 1]

كام أن األهعال  حيها و اللتهرا تردل عرىل نيرة الفاعرل ، هرإذا وطرم  إىل أن تنقيض العدت،

لها بشرهوت ، أو المسرها بشرهوت ، اعتررب هرذا ته الر عية وهي يف العدت ، أو  بّ الزوج مطلق

 . (1)الفعل ر عة بالداللة ، هكأنه بوطئها  د ريض أن تعو  إىل عصمته

ويرى املالكية صحة الر عة بالفعرل كرالوطر ومقدماتره بيرط أن ينروي الرزوج [ 2]

 .(2) هبذه األهعال الر عة

ة الر عة بني الوطر ومقدماته ، هإن الر عة عنردهم تصرح وهرق احلنابلة يف صح[ 3]

  .(3)وال تصح بمقدماته بالوطر مطلقا سوار نوى الزوج الر عة أو مل ينوها،

الر عة ال تصح بالفعل مطلقا ، سوار كان بوطر أو مقدماته ، وسوار : أن اال نه الثنين

وحجرتهم ا االجتاه الشراهعية، ويمثل هذكان الفعل مصحوبا بنية الزوج يف الر عة أو ال ، 

يف ذلك أن املرأت يف الطحق الر عي تعترب أ نبية عن الزوج هح حيل له وطؤها، والر عرة 

يف العدت تعترب إعا ت لعقد الزواج ، وكام أن عقد الزواج ال يصرح إال برالقول الردال عليره، 

                         
 .(2/251تبيني احلقائق )(، 3/193بدائع الصنائع )(، 1/21املبسوط ) ( انظر:1)

اجلليرل  مرنح(، 5/045التراج واإلكليرل )(، 2/011( انظر: الير  الكبرة مرع حاشرية الدسرو ي )2)

(0/191.)   

 (.5/303(، كشاف القناع )3/108اإلرا ات ) تهى،    من(8/150اإلنصاف ) ( انظر:3)
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م امررأت  برل عقرد هكذا الر عة ال تصح إال بالقول الدال عليها أيضا ، هلو أن ر رح وطر

النكررا  هوطررؤه حرررام ، هكررذا املطلقررة الر عيررة لررو وطئهررا الررزوج يف العرردت هوطررؤه هررذا 

  .(1)حرام

ههرل  وبعد هذا نأيت ملسألتنا وهي: إذا حصل التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة الر عية

   ال؟ ميعد هذا ر عة أيمكن أن 

 : أن لذلك حالتني:واجلباب

 لزوج.أن يتم ذلك برضا ا[ 1]

 أن يتم ذلك بغة رضا الزوج. [ 2]

 وبياهنام كام ييل:

 احلالة األوىل: أن يتم التلقيح الصناعي برضا الزوج: 

إذا ريض الررررزوج بررررإ رار التلقرررريح الصررررناعي هرررريمكن ختررررريج كونرررره ر عررررة 

أو ال عررررىل اخلررررحف املتقرررردم، باعتبرررررار أن التلقرررريح الصررررناعي شرررربيه بمقررررردمات 

 اجلامع، وذلك كام ييل:

وذلرك  أن التلقريح الصرناعي يف هرذه احلالرة يعرد ر عرة؛مقتىض مرذهب احلنفيرة [ 1]

 حلصول الر عة عندهم بمقدمات اجلامع مطلقًا.

أن التلقيح الصناعي يف هرذه احلالرة يعرد ر عرة إن نروى ومقتىض مذهب املالكية [ 2]

 وإال هح؛ إذ العربت عندهم بالنية. بذلك الر عة

؛ يعرد ر عرةال أن التلقيح الصناعي يف هذه احلالة واحلنابلة ومقتىض مذهب الشاهعية [ 3]

                         
   (.1/58هناية املحتاج )(، 5/1مغني املحتاج )(، 9/108حتفة املحتاج )( انظر: 1)



 

 

 

925 
 

، وال ر عة بمقدمات اجلامع عند احلنابلة برل  رد نصروا (1)إذ ال ر عة عند الشاهعية إال بالقول

 .(2)«لو حتملت ر عية بمني مطلقها مل يكن حتملها ر عة»عىل ما يشبه ذلك  احة هقالوا:

 عة إن نوى بذلك الر عة وإال هرح، والرت ريح يف ولعل األ رب وا  أعلم أنه يعد ر

هذه املسألة ينبني عىل الرت يح يف املسألة التي  رج احلكم عليها، واأل رب عندي هيها أن 

الر عة حتصل باجلامع مطلقًا ألنه ظراهر يف الر عرة، أمرا مقردمات اجلرامع هرح حتصرل هبرا 

 الر عة إال بالنية.

، و رد (3)صناعي يقاس عىل الوطر وليس عرىل مقدماترهوحيتمل أن يقال بأن التلقيح ال

، وأ رر ذلرك (4)عىل أن االستد ال كالوطر يف أكثر أحكامه -ر هم ا   -نص الشاهعية 

                         
 ،-عرىل املعتمرد  -أنه  ار يف كتب الشاهعية أن استد ال مني الزوج املحرتم تثبت به الر عرة   ه  ينوأن( 1)

واملقصو  بالر عة هنا أنه إن طلقها وإن مل يد ل هبرا كران لره أن يرا عهرا، هرح تصرة بائنرًا بمجرر  

 بمجرر  الطرحق،ر الطحق، و د ذكروا هنا مسألة لطيفة وهي أنه إن طلقها واحلالة هرذه تشرّطر املهر

 .ا أوالً هلوإذا را عها ال جيب هلا يشر زيا ت عىل ما و ب  وال يتو ن عىل انقضار العدت،

(، حاشرية 0/399(، مغنري املحتراج )1/343حتفرة املحتراج ) (،302، 3/154أسرنى املطالرب )]انظر:         

 [   (1/355ملحتاج )(، حاشية الشربامل  عىل هناية ا0/250(، حاشية اجلمل )3/200 ليويب )

 .   (5/248مطالب أو  النهى)، (3/22   منتهى اإلرا ات )( انظر: 2)

 .  398ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  ( انظر:3)

(، هناية املحتراج 0/089(، مغني املحتاج )1/342(، حتفة املحتاج )3/398( انظر: أسنى املطالب )0)

(1/210.) 

نصوا عىل أن االستد ال ليس كالوطر يف بعي األحكام، هرح تثبرت بره متعرة الطرحق، وبيران  لكيهم أ ضنً       

املتعة للمطلقة التي تسرتحق  -يف األظهر-ذلك أن الشاهعية ال يثبتون املتعة مع ثبوت نصن املهر، ويثبتون

زو هرا و رد سرمي هلرا املهرر ثرم طلقرت مهرها كامًح وهي املطلقة املد ول هبا، أما مرن اسرتد لت منري 

(: 3/282هليس هلا املتعة ر،رم و روب العردت عليهرا، هليسرت كاملرد ول هبرا،  رال  ليرويب يف حاشريته )

 .  «وإ  وج   ظه العتة ألنه ب  المسم األولل؛ مال بيعب ميه اسيت نل امليت ليس كنلبطءل»
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، والتلقيح الصناعي مثله، هعىل هذا لن خيتلن من الت رجيات السابقة إال (1)بعي احلنفية

ر عرة مطلقرًا، هي ررج عرىل هرذا أن إذ إهنرم يررون أن اجلرامع  ؛الت ريج عىل  ول احلنابلرة

كرام  -التلقيح الصناعي بإذن الزوج ر عة، لكن ُيبعد هرذا الت رريج أهنرم نصروا  احرة 

عىل أن استد ال املني ال حتصل به الر عة، وهذا يعني أنه ال يأ ذ حكم الروطر،  -تقدم 

صاهرت باستد ال مني حتريم امل -عىل املعتمد  -مل يثبتوا  -ر هم ا   -ويؤيده أن احلنابلة 

 .(2)من مل يعقد عىل املرأت، وعللوا ذلك بعدم و و  عقد أو وطر

ولكررن الت ررريج الثرراين أيضررًا حمتمررل برردليل االضررطراب يف نقررل املررذهب يف حتررريم 

خيتلرن الرت ريح أيضرًا هيكرون  وعىل األ رذ هبرذا الت رريج ،(3)املصاهرت باستد ال املني

   أعلم.وا التلقيح الصناعي ر عة مطلقاً 

                         
لشراهعية إذا أ  لرت منيرا هر هرا ظنتره منري ويف كترب ا»(: 0/151يف البحر الرائق )  نل اظ  نجيم( 1)

ألن  ;ومل أره ألصررحابنا والقواعررد ال تأبرراه  زوج أو سرريد و بررت العرردت عليهررا كرراملوطورت بشرربهة،

 «.  و وهبا لتعرف برارت الرحم

)أو استد لت( املرأت )ماره( أي منيه بقطنة أو نحوهرا ، هرح حتررم »(: 5/13كشاف القناع ) جنء ة( 2)

ألنره ال  وكذا ال حترم هي عىل أبيه وال عىل ابنه إن مل يكن عقد عليها؛ لعدم الد ول باألم، بنتها عليه

وال يثبت التحرريم باسرتد ال مرار الر رل. نرص »(: 9/111)، و ار يف اإلنصاف «عقد وال وطر

 .  «عليه يف التعليق يف اللعان

ار الر رل )حترريم أ تهرا و( حترريم )و( يثبت بتحملها م» (:248-5/249مطالب أو  النهى) جنء ة( 3)

هعررىل هرذا حترررم عررىل أبيرره وابنرره  )أربرع سررواها ، وكررذا( يثبررت برره حترريم )مصرراهرت( ذكررره يف الرعايررة،

)يف(  ولرره يف برراب )املحرمررات( يف النكررا  أو  "اإل نرراع"كموطررورهتام ) حهررا لرره( أي: لصرراحب 

رم بنتها عليه ، لعدم الرد ول هبرا انتهرى. هح حت استد لت ماره ،  ال شارحه: أي منيه بقطنة ونحوها،

، وعبارتره: وال حيررم يف مصراهرت إال تغييرب  "اإل نراع"وذكر املصنن هناك مرا يؤيرد مرا  الره صراحب 

حشفة أصلية يف هرج أصيل ، وما تقردم يف براب املحرمرات هرو الصرحيح مرن املرذهب ، وعليره معظرم 

هنا مع أنره مشرى يف  "املنتهى"عليه صاحب  وتبعه األصحاب ، هإن هذا القول انفر  به صاحب الرعاية

  (.3/22   منتهى اإلرا ات )، (9/299اإلنصاف). وانظر: «املحرمات عىل  حهه
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 احلالة الثانية: أن يتم التلقيح الصناعي بغري رضا الزوج:  

تأسيسًا عىل ما تقدم يف احلالة األوىل هإنه إذا تم إ رار التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة 

وكان ذلك بغة رضا من الزوج همقتىض مرذهب مجهرور الفقهرار مرن الشراهعية  ،الر عية

 يكون ر عة: واملالكية واحلنابلة أن ذلك ال 

 أما عند الشاهعية هألن الر عة بالقول مل تو د.* 

 وأما عند املالكية هلعدم تصور نية الزوج الر عة مع عدم رضاه.* 

لرو حتملرت عىل أن الر عية  - (1)كام تقدم -وأما عند احلنابلة هألهنم نصوا  احة * 

 .بمني مطلقها مل يكن حتملها ر عة

سروار  -أن التلقيح الصناعي يف هرذه احلالرة يعتررب ر عرة أما مقتىض  ول احلنفية ههو 

؛ وذلررك ألن الر عررة بالفعررل متصررورت عنرردهم مررن  هررة - يرل إنرره كرراجلامع أو مقدماترره 

يف  مطلقهرا هررجالزو ة ولو مل يرض الزوج، هقد  الوا بحصول الر عة بإ  رال املطلقرة 

، ومقتىضر ذلرك حصرول (2)لرو  بلتره أو مسرته بشرهوت وهرو نرائم، وكذا هر ها وهو نائم

 .(3)الر عة بالتلقيح الصناعي

واألظهر أن التلقيح الصناعي بغة رضا الزوج ال يعد ر عة؛ وذلك ألن الر عة حق  

﴾    ﴿ للزوج كام  ال تعاىل:
 ، وا  أعلم.(4)

                         
   .129( ص1)

 (.  0/114(، هتح القدير )2/251(، تبيني احلقائق )5/218()3/192( انظر: بدائع الصنائع )2)

 .  385ص -ومنع احلمل لسارت اهلا ري األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب  ( انظر:3)

   .[229، اآلية ]سورت البقرت( 0)
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يكرون ر عرة يكرون لره حكرم  لكن ينبغي مححظة أن هذا التلقيح عرىل القرول بأنره ال

وإذا  امعها بعد الطحق ينوي الر عرة أو ال »: الشاهعي الوطر بشبهة،  ال اإلمام 

ينوهيا هاجلامع مجاع شبهة ال حد عليهام هيه ، ويعزر الزوج واملرأت إن كانت عاملة ، وهلا عليه 

وطئهرا وإن » :، و رال ابرن  دامرة (1)«صداق مثلهرا ، والولرد الحرق وعليهرا العردت

ال حتصرل. هالنسرب الحرق بره ،  :زو ها يف العدت الر عيرة ، حصرلت الر عرة. وإن  لنرا

 ، وا  تعاىل أعلم.(2)«وعليه النفقة ملدت  لها

 

*  *  *  * 

                         
 .  (5/214األم )( 1)

   (.9/119املغني )( 2)
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 وهيه مطلبان:

وسريلة  يضرات( يف التلقريح الصرناعيواملشاركة بالنطن )احليوانات املنويرة والبتعترب 

، بل ومن وسائل حتقيق املكاسرب املجتمعات ،ة اإلسحميةمن وسائل احلمل احلديثة يف 

را،برني يف  املالية من  حل بيرع هرذه النطرن أو حترى األ نرة املجمردت لرزو ني عقيمرني

  .(1)اإلنجاب، أو المرأت ليست ذات زوج را،بة يف اإلنجاب

 : (2)وصور هذه الوسيلة إلحداث احلمل هي

                         
، زراعة األ نة هلاشم 3ص-مو ن اإلسحم من عحج العقم وهوىض اإلنجاب احلديثة للبار  انظر:( 1)

ومنع احلمرل لسرارت اهلرا ري  ، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب11ص -228ع  -مجيل عبدا  

(، احلاميرة اجلنائيرة للجنرني يف ظرل 1/949) -، املوسوعة الفقهية لأل نة لسعيد موهعة 388ص -

 . 12ص -التقنيات املستحدثة ألمةت عد  

 590،511،514،549وانظر ما تقدم ص 

ن (، مو رن اإلسرحم مر111، 112-114ص ) -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عبراس  انظر:( 2)

 -، أ ح يرات التلقريح الصرناعي للبرار 0ص-عحج العقم وهروىض اإلنجراب احلديثرة للبرار 

 -، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي 911ص -، األم البديلة لعارف عريل 10-19ص

 .99-95، 19ص
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التلقريح الصرناعي أن يتم حقن مني ر رل أ نبري يف هررج الزو رة عرن طريرق [ 1]

 .الدا يل

ّم زرع اللقيحرة يف رحرم [ 2] أن يتم تلقيح بويضة الزو ة بامر ر ل أ نبي، ومرن ثَر

 و ة.الز

، ومرن َثرّم زرع -و رد يكونران زو رني  -أن يتم تلقيح بويضة أ نبية بامر أ نبي [ 3]

   .اللقيحة يف رحم الزو ة

ّم زرع اللقيحرة يف رحرم [ 0] أن يتم تلقريح بويضرة أ نبيرة برامر الرزوج، ومرن ثَر

 الزو ة. 

عررن طريررق التلقرريح الصررناعي  أن يررتم حقررن منرري الررزوج يف هرررج امرررأت أ نبيررة[ 5]

  (1)ومن ثّم سحب البويضة امل صبة وزرعها يف رحم الزو ة. ،دا يلال

ويف الصرررور الرررثحث األوىل يمكرررن أيضرررًا أن تكرررون املررررأت ،رررة متزو رررة، ولكنهرررا 

تر،ررب يف اإلنجرراب، هتقرروم بتلقرريح نفسررها بمنرري أ نبرري  ا ليررًا أو بويضررتها بمنرري 

                         
 صور أ رى حمتملة وهي:  و ينك ثالث( 1)

 ة الرحم املستأ ر.تلقيح بويضة الزو ة بامر أ نبي، وزرع اللقيحة يف صاحب. 1

 تلقيح بويضة أ نبية بامر الزوج، وزرع اللقيحة يف صاحبة الرحم املستأ ر.. 2

 تلقيح بويضة أ نبية بامر أ نبي، وزرع اللقيحة يف صاحبة الرحم املستأ ر.. 3

، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد 101ص -] انظررر: أحكررام املرررأت احلامررل ليحيررى اخلطيررب  

 [.359ص -الشويرخ 

يف حالرة املشراركة بمقرر اللقيحرة، همنعرًا  194يأيت صام هيهذه الصور يد ل  زر منه  والكالح ص  

 للتكرار  عل هرض املسألة هنا أن يتم التلقيح بني نطفتي زو ني.
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ا نظرررًا لعرردم  رردرهتا أ نبرري  ار يررًا، بررل  ررد تلجررأ مررع منرري األ نبرري إىل بويضررة ،ةهرر

 .(1)عىل التبويي

 ويلجأ األطبار إىل مني أ نبي يف احلاالت اآلتية: 

 ،ياب احليوانات املنوية يف السائل املنوي للزوج.[ 1]

  ل الزوج  صائص وراثية مشكوك بسحمتها.[ 2]

عدم مواهقة كروموسومات الزوج لكروموسومات الزو ة بسببب القرابة مرثًح، [ 3]

 .(2)املرأت  د أنجبت عد ًا من األطفال املشوهنيوتكون 

، وربررام ا تمررع لرردى الزو ررة ويلجررأون إىل بويضررة أ نبيررة يف حررال انعرردام التبررويي

 .(3)األمران مع سحمة رحم املرأت، ههنا يتم تطبيق الصورت الثالثة السابقة

ات( يف املشراركة برالنطن )احليوانرات املنويرة والبويضرو د حرم الفقهرار املعرا ون 

                         
 -هرر  19/12/1021عىل ذلك ما ور  يف مو ع  نات اجلزيررت اإل باريرة يروم األربعرار  وب  األبثدب( 1)

 عىل الرابط:م  19/1/2441املواهق 

  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm   

عامًا عقب  11بنتها ، والتي أنجبت وعمرها أكرب األمهات سنا بالعامل حتتفل بعيد امليح  األول ال أن          

 عدت حماوالت للتلقيح الصناعي من بويضات وحيوانات منوية تربع هبا آ رون.

 -، العقررم عنررد الر ررال والنسررار لسرربةو هررا وري 911ص -األم البديلررة لعررارف عرريل  انظررر:( 2)

تلقريح الصرناعي (، أ ح يرات ال 91، 19ص ) -، بنوك النطن واأل نة لعطرا السرنباطي 394ص

 .10-19ص -للبار 

، بنوك  10-19ص -، أ ح يات التلقيح الصناعي للبار 911ص -األم البديلة لعارف عيل  انظر:( 3)

 .( 91، 19ص) -النطن واأل نة لعطا السنباطي 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm
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هرو » :(2) زيردبن عبدا  أبو،  ال الشيخ الدكتور بكر (1)باإلمجاع التلقيح الصناعي

واإلنجراب منره    ، ل سفا  حمرم لذاته يف اليرع حترريم ،ايرة ال وسريلة  روالً واحرداً 

الثحثة ههو )ولد زنا(، وهذا ما ال نعلم هيه  حهرًا برني مرن بحثروا هرذه النازلرة، وهرذا مرا 

 .(3)«لفطرت السليمة، وتشهد به العقول القويمة، و امت عليه  الئل الييعةتو به ا

                         
(، أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري 1/194) -املسائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة  يف: انظر نقل اإلمجاع( 1)

(، اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصرناعي لشرو ي الصراحلي 309، 202ص) -د الشويرخ لسع

(، 093، 044ص) -، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري 14ص -

(، األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف 249، 138ص) -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

 .510ص -راثة والتكاثر للسيد مهران عوامل الو

(،  رررارات  لررس 11،  رررار ر ررم )35ص - رررارات وتوصرريات  مررع الفقرره اإلسررحمي وانظررر:  

 -، ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( 154ص -املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي 

، 911ص -لعرارف عريل  ، األم البديلة233ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 354ص

، أطفرال األنابيرب 149ص -اجلديد يف الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري 

، آرار يف 101ص -، اإلنجاب الصناعي ملحمرد زهررت 101ص -بني العلم والييعة لزيا  سحمة 

سرحم لعبرد العزيرز ، حكم العقرم يف اإل091ص -التلقيح الصناعي للشيخ بدر املتو  عبد الباسط 

، زراعرة األ نرة هلاشرم مجيرل 12ص -، أطفال األنابيرب أليب ييرع عبرد اهلرا ي 28ص -اخلياط 

، نسرب 515ص-،، هقه القضايا الطبية املعرا ت للمحمردي وصراحبه 11ص -228ع  -عبدا  

ية ، مدى ميوعية است دام األ نة البير103ص-املولو  الناتج عن التلقيح الصناعي للشحات 

 .149ص -، التلقيح الصناعي الدا يل واخلار ي لشو ي الصاحلي 243أليمن اجلمل ص

كبار العلامر وعضو اللجنة الدائمة لإلهتار باململكة العربية السعو ية، ورئيس  مع الفقه  صضب  يئب( 2)

 اإلسحمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسحمي، وصاحب التصانين املشهورت.

 .(218/  1زل )هقه النوا( 3)
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 ومن األ لة عىل هذا التحريم ما ييل:

            ﴿ ول ا  تعاىل: [ 1]

             ﴾(1) ،

ل أ نبي عنها من البهتان الذي تأثم به املرأت، وكل من واهقها رررة ر رروتلقيح الزو ة بنطف

 .(2)عىل هذا

تررؤ ي إىل ا ررتحط األنسرراب؛ ألن  أن هررذه الوسرريلة هيهررا صررورت الزنررا، حيررث[ 2]

البذرتني الذكرية واألنثوية هيها ليستا من زو ني، بل مصدر اللقيحة واملني أ نبيران عرن 

بعضهام، وال جيمعهرام أي رابطرة  عيرة، وا رتحط األنسراب أحرد أسرباب حترريم الزنرا، 

  .(3)وبالتا  تكون هذه الوسيلة حمرمة كالزنا

إلنسرران عررن املسررتوى اإلنسرراين، وتررزج برره يف  ائرررت أن هررذه الوسرريلة خترررج ا[ 3]

  .(4)احليوان

                         
 [.12، اآلية ]سورت املمتحنة( 1)

 .(211/  1هقه النوازل )( انظر: 2)

، اإلنجرراب 151ص - رررارات  لررس املجمررع الفقهرري اإلسررحمي لرابطررة العررامل اإلسررحمي  انظررر:( 3)

، 84ص -، األحكررام الطبيررة املتعلقررة بالنسررار ملحمررد منصررور 101ص -الصررناعي ملحمررد زهرررت 

ار ي ررررريل واخلررررررراعي الدا ررررررح الصنررررر(، التلقي1/194) -ملسررتجدت للنتشررة املسررائل الطبيررة ا

 -، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجراب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري 149ص -لشو ي الصاحلي 

 .041ص

بنروك النطرن واأل نرة لعطرا ، 511ص-هقه القضرايا الطبيرة املعرا ت للمحمردي وصراحبه  انظر:( 0)

 .255ص -السنباطي 
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أن هرذه الوسريلة أهظررع  رمرًا مرن التبنرري؛ ألن الولرد املتبنرى يمكررن أن ينشرأ مررن [ 0]

زو ني بيرنهام عقرد زواج  عري، إال أن املتبنري أحلقره بره، وأمرا الولرد الناشرم عرن هرذا 

 .(1)نعقا ه بطريقة حمرمةالتلقيح ههو جيمع بني نتيجة التبني املذكور، وا

أما الصور التي يكون هيها تربع بالبويضات همن أ لة حتريمهرا ،رة مرا تقردم: أن هيهرا 

ضياعًا لألمومة وا تحطًا لألنساب، كام أن  زرًا من اللقيحة الناجترة، والتري سرتغرس يف 

 .(2)رحم الزو ة  ارج عن نطاق الزو ني، وهذا ،ة مأذون به  عاً 

م وحرردات اإل صرراب واأل نررة وعررحج العقررم يف اململكررة العربيررة نظررا منررعو ررد 

مرا  املشاركة بالنطن يف التلقيح الصناعي، حيث  ار هيهامنه  اخلامسةالسعو ية، يف املا ت 

 .(3)«وال ختصيب بييضة لغة الزو ة ال جيوز التلقيح بنطفة من ،ة الزوج،»نصه: 

 من  حل املسائل التالية:  املشاركة بالنطن يف التلقيح الصناعيضيح آثار يمكن تو

أشررة أوالً أنرره ال إشرركال يف ثبرروت نسررب املولررو  إىل أمرره إذا كانررت هرري صرراحبة 

لزنرررا البويضرررة وصررراحبة الررررحم ولرررو كررران تلقيحهرررا برررامر أ نبررري؛ وذلرررك ألن ولرررد ا

                         
-، املسرائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة 81ص -األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمد منصرور  انظر:( 1)

، أحكرام 041ص -(، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمرل لسرارت اهلرا ري 1/194)

 .200ص -التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 .99ص -231-234ع  -د ا  زراعة األ نة هلاشم مجيل عب انظر:( 2)

 - ريردت أم القررى  -انظر: الحئحة التنفيذيرة لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم ( 3)

 .5ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  



 

 

 

915 
 

 . (2)(1)يثبت نسبه إىل أمه باتفاق

أما إذا مل تكن صاحبُة البويضة هي صاحبَة الرحم ههنا سيثور إشكال يف حتديد من أمه 

التي سينسب إليها هرل هري صراحبة الررحم أم صراحبة البويضرة؟ وهرذا يرأيت تفصريله يف 

 . -إن شار ا  تعاىل  - (3)املبحث التا 

 و  من  هة األب يف هذه احلالة هتفصيله كام ييل:أما بالنسبة إىل نسب املول

: ظاهر يف مجيع صور التلقيح الصناعي التي يتم هيها املشاركة بالنطن من طررف أ نبري أوالً 

مرع وهرذا يلتقري  ،أن التلقيح  ائاًم يتم بني بويضة امرأت ومني ر ل أ نبيني عن بعضرهام الربعي

ومرن ثرّم ذهرب  كالزنرا متامرًا، تحط األنساب  ي إىل ااجتاه واحد؛ وذلك ألنه يؤاملبا  يف  الزنا

عامة الفقهار والباحثني املعا ين إىل عدم ثبوت النسب إىل صاحب النطفرة ابترداًر كرام ال يثبرت 

   .(5)(4)(البلت لدوراشل ولدعن ر احلجر):نسب ولد الزنا إىل الزاين؛ لقوله 

                         
(، املغنري 9/201()0/91(، األم )1/250(، املنتقرى    املوطرأ )1/201( انظر: تبيني احلقائق )1)

(1/229  . ) 

اجلديد يف الفتاوى اليرعية لألمرراض النسرائية والعقرم ، 911ص -األم البديلة لعارف عيل  ( انظر:2)

   .149ص -أل د اجلابري 

 .  929-914ص ( انظر:3)

 .  114( تقدم خترجيه ص0)

، األم البديلرة لعرارف 155-103ص-نسب املولو  الناتج عن التلقيح الصرناعي للشرحات  انظر:( 5)

 ،149ص - الفتاوى اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري ، اجلديد يف919ص -عيل 

بنوك النطن واأل نة ،  048ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

، هقره القضرايا 12ص -228ع  -، زراعة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  230ص -لعطا السنباطي 

 -، مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي  511-515ص-احبه الطبية املعا ت للمحمدي وص

أطفرال األنابيرب برني ، 149ص -، التلقيح الصناعي الدا يل واخلار ي لشرو ي الصراحلي 09ص

 .199ص -العلم والييعة لزيا  سحمة 
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حب النطفة؛ ألن اجلنرني  لرق هقالوا بثبوت النسب إىل صا (1)و الن بعي الباحثني

من مائه، و الوا بأن سبب ثبوت النسب كون الولد  لق من مار الر ل ولو من و ه ،ة 

 . (2) عي

ولدعددن ر ): وهررذا القررول ،ررة صررحيح ألبتررة؛ وذلررك مل الفترره الفررحية لقولرره 

كرام هرو  -؛ إذ ال  ائل بأن النسب يثبت إىل الزاين مطلقًا (3)، ثم هو خمالن لإلمجاع(احلجر

، وإنررام و ررع اخلررحف يف إثبررات النسررب إىل الررزاين باالسررتلحاق إن مل تكررن املرررأت - رروهلم 

 .- إن شار ا  تعاىل - (4)هراشًا، وهذا اخلحف سيأيت بيانه  ريباً 

                         
 - اترهاملسرتجدات العلميرة يف إثب( وهو الدكتور سفيان بن عمر بور عة يف كتابه: النسب ومردى ترأثة 1)

البصرمة الوراثيرة يف كتراب: سعد الردين مسرعد هرح  (، والدكتور 093، 011، 011، 010ص )

 .  398-315ص - م1891 - امعة الكويت  - لس الني العلمي  -وعحئقها اليعية 

 .  015ص -النسب لسفيان بو ر عة ( انظر: 2)

ىل الررزاين باالسررتلحاق؛ إذ برردون يتضررح مررن اخلررحف اآليت يف إثبررات النسررب إ وامر ددر اإلمجددنع( 3)

 االستلحاق ال يبقى اخلحف  ائاًم يف عدم إثبات النسب.

أن من استد لت مني  -191،190،112كام تقدم ص -: أمل يقل بعي الفقهار لك   ت  مبل  نئل 

، لكرنهم اشررتطوا أن يكرون املنري حمرتمرًا، واملنري الرذي اسرت رج برىل أ نبي حلقه نسبه؟ هاجلواب:

ح بويضة أ نبية ليس حمرتمًا، هذا و ه، ومن و ه آ ر أنه إنام أ ري  رى الوطر بشبهة لعدم لتلقي

كررام لررو زنررى هبررا  ون الفرررج هررأنزل هأ ررذت منيرره  -علررم الررواطم، أمررا لررو تررم االسررتد ال بعلمرره 

هح أعلم  ائًح بلحوق النسب يف هذه احلالة، وهنرا صراحب املنري إنرام اسرت رج منيره  -هاستد لته 

 تلقيح بويضة أمرأت ال حتل له، وا  أعلم.   ل

 .  151-103( ص0)
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، (1)والرذي  هعهرم إىل هرذا القرول أهنررم رّ حروا ثبروت النسرب إىل الرزاين باالسررتلحاق

 باالستلحاق ما مل يفحوا به، ثم بنوا  وهلم عىل هذا الفهرم، لكنهم ههموا من مرا  القائلني

و بل أن ينتقل الباحث إىل عرض أ لة هذا القول، يو  التنبيه إىل أن التفريرق »هقال أحدهم: 

بني إحلاق الولد بالزاين يف حال اسرتلحا ه لره، وبرني عردم اسرتلحا ه لره أمرر عائرد إىل  ررارت 

هاملرانع مرن االسرتلحاق عنردهم ال  ،كرون الولرد ثمررت مائره نفس الزاين وما يطمئن إليه مرن

ال يدرى أهو منه  -إذا مل يكن هناك استلحاق  -لكون الزنا ال يثبت النسب، بل لكون الولد 

أم من ،ةه، هليس لنا أن نلصق بالزاين نسب الولد عنوت  ون بينة؛ إذ من املحتمل أال يكون 

عىل كون الولد منره،  -وهي اإل رار  -لك احلالة البينة منه، لكنه إذا استلحقه هقد  امت يف ت

وعليه نثبت نسبه منه بنار عىل استلحا ه أو إ راره ولو كان من زنا، ويف حكم البينة الوسرائل 

الطبية احلديثة التي يتوصل من  حهلا إىل التعرف عىل الزاين بشكل  طعري...إذ تقروم تلرك 

ويرتترب عليهرا إحلراق الولرد برالزاين، أو بالشر ص  الوسائل مقام البينة املقطروع بصرحتها،

 .(2)«الذي است دم ماته لغرض اإلنجاب ما مل تقم شبهة  عية تو ب  طع النسب عنه

 واجلباب صىل بن لكره ميام  يل:

إن صح  -، هام بني عليه (3)إن القول الذي بنى عليه سيأيت ما يدل عىل أنه مر و [ 1]

 .سيكون مر وحًا كذلك -البنار 

وهي و و  احتامل أنره لريس  -إّن العلة التي ذكرها إلناطة اإلحلاق باالستلحاق [ 2]

ال يبدو أن هلا و هًا؛ إذ هي مو رو ت يف الرواطم بشربهة الرذي ال يعلرم بحرال املررأت -منه 

التي وطئها، ور،م ذلك يثبت نسب الولد إليه وإن مل يستلحق إذا ُعلم أنه منه،  ا يدل أن 

                         
 .  315ص-البصمة الوراثية لسعد الدين هح ، 205-239ص -النسب لسفيان بو ر عة  ( انظر:1)

 .  235ص -النسب لسفيان بو ر عة  ( انظر:2)

 .   109( انظر: ما سيأيت ص3)
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ا  يف إثبات النسب إىل الزاين عند من يثبت به النسب، ولعل العلة يف إناطة االستلحاق مر

عند من يقول به أن يف إثبات نسب ولد الزنا عارًا، هلم يكرن ليلحرق  اإلحلاق باالستلحاق

به هذا العار الذي يحزمه بغة رضاه، بل املجال أمامه مفتو  أن يسرت عىل نفسه و د سرته 

يقرول العرز برن  ،ا املعنى أن الشارع ضيق طريق إثبات حد الزنا لذلكا  تعاىل، ويؤيد هذ

ألنه أعظرم مرن الزنرا ،  ;و د ذهب بعي العلامر إىل  ط األربعة يف القتل »عبد السحم: 

بل الغرض من كثرت العد  يف الزنا سرت األعراض، و هع العرار عرن  وليس األمر كام ظنه،

إذ ال يتيرس حضرور أربعرة مرن ؛ إثباته  هعا ملفاسده ق اليع طريقهضيّ  العشائر والقبائل،

برل  العدول يشاهدون زنا الزانني ، وال عار عىل القاتلني ، وال عىل عشرائرهم يف الغالرب،

وذلرك كثرة مشرهور يف  وتتمرد  بره عشرائرهم، كثة من الناس بقتل األعردار، ح د يتبج

ا واللواط ، و د عيرب عرىل والناس كلهم حراس عىل كتم الفواحش كالزن ار العرب،شعأ

 .(1) «امرئ القيس ذكره مقدم الزنا يف بعي  صائده

إن إلثبات النسب يف اليع طر ًا حمد ت، ومن ذلك االستلحاق، أما  رر  معرهرة [ 3]

؛ إذ لرو كران (2)أن الولد  لق من مار هذا الر ل هليس بمعترب يف اليرع إلثبرات النسرب

يثبت إىل الواطم بشبهة وإن كانت املرأت هراشًا، وال  ائل كذلك لثبت النسب إىل الزاين كام 

وهذه الزانية ليست كاملوطورت بشبهة التري »: يقول شيخ اإلسحم ابن تيمية  ،بذلك

 .(3)«...يلحق ولدها بالواطم

وهي كون الولد مت لقًا من مائه ولرو  -إن العلة التي ذكرها لثبوت النسب عنده [ 0]

و ت يف الولد املنفي باللعان إذا علم أنه من الزاين، ور،م ذلك مو  -من ،ة و ه  عي 

                         
 ( .  2/52(  واعد األحكام )1)

 .  248ص -كام املتصلة باحلمل لعائشة أ د األح ( انظر:2)

 .  (32/114 موع الفتاوى )( 3)
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النسب إىل الزاين و د علم أن الولد منره، ونسرب الولرد إىل أمره، هقرد  مل يثبت النبي 

انظروال من  جدنء  )بعد أن أ رى اللعان بني عويمر العجحين وامرأته:   ال النبي 

ينيل َ َتلََّج السن نيل مال أحسب صب  را إال  ت مت  ظه َأْسَ َم َأْدَصَج العيينيل صظيم األلي

ًرا إال  ددت كددذب صديهددن ددَبْ    ددَر كأندده َوَحددَرةو مددال أحسددب صج
ل (  صديهددنل وإ  جددنء  ظدده أجَحْي  

مرن تصرديق عرويمر، هكران بعرد  هجارت به عىل النعت الرذي نعرت بره رسرول ا  

ألن النبري  ;يلحق بوطئه زنرا  وال»: ،  ال شيخ اإلسحم ابن تيمية (1) ينسب إىل أمه

 ؛، لكن إن علم املحلل أن الولد ليس منره(2)(البلت لدوراشل ولدعن ر احلجر) ال:  

هيحعنها لعانا ينقطع هيره نسرب الولرد، ويلحرق  ،بل من هذا العاهر هعليه أن ينفيه باللعان

 .(3)«نسب الولد بأمه، وال يلحق بالعاهر

لباحث صحيحة لكان من زنا بَأَمة ،ة هرارت لسيدها لو كانت العلة التي ذكرها ا[ 5]

يظنها حرت أّن نسب الولد يثبت إليه ويكون الولد حرًا كام لرو وطئهرا بنكرا  يظنهرا حررت، 

وأمرا إذا وطرم األمرة بزنرا هرإن »: وال  ائل بذلك، يقول شيخ اإلسرحم ابرن تيميرة 

النسرب ،رة الحرق. وأمرا إذا  ألن ;وإن كران أبروه عربيرا  ;ولدها  لوك لسيدها باالتفاق 

وطئها بنكا  وهو يعتقدها حرت أو استربأها هوطئها يظنها  لوكته: ههنرا ولرده حرر سروار 

 .       (4)«كان عربيا أو عجميا

                         
باب  وله عز و ل والذين يرمون أزوا هم ومل يكرن هلرم شرهدار  -رواه الب اري يف كتاب التفسة ( 1)

م(: شديد السوا ، َأْسحَ و) . (؛ من حديث سهل بن سعد الساعدي0019ر م ) -إال أنفسهم 

ر(: أشرقر أو ُأَحْيِمرالسرا ني(: عظريم السرا ني، و ) َدلَّجسوا  حد رة العرني، و )َ ر ج(: شديدَأْ عو)

 (. 18/15(، عمدت القاري )8/053ت(: نوع من الوزغ. انظر: هتح الباري )َوَحرَ أبيي، و )ال

 .  114( تقدم خترجيه ص2)

 .  (32/150 موع الفتاوى )( 3)

 .  (31/393) ( املصدر السابق0)
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: إذا مل ينسب اجلنني إىل صاحب النطفة ابتداًر ههل يكون منقطع النسب مرن  هرة ثننينً 

 تلحاق، أم ينسب لصاحب الفرارت؟ األب عىل كل حال، أم يثبت نسبه إليه باالس

 ن لذلك حالتني، نبني حكمهام هيام ييل:: إ واجلباب

 :املرأة اليت احتضنت البويضة امللقحة فراشًا لزوجأواًل: إذا مل تكن 

وهرذا  -إذا مل تكن املرأت التي احتضرنت البويضرة امللقحرة بمنري أ نبري هراشرًا لرزوج 

منقطع النسب من  هة األب ابتداًر كولد الزنا، لكن هح إشكال يف أنه  - (1) كن كام تقدم

 هل لصاحب النطفة أن يستلحقه أو ال؟

يف ثبوت نسب ولد الزنا باالستلحاق  -ر هم ا   -هذا ينبني عىل  حف أهل العلم 

 :(3)، و د ا تلفوا يف ذلك عىل  ولني(2)إذا مل تكن أمه هراشاً 

                         
 .  133( ص1)

وأمجعدبا صدىل »: ( 1/229)يف املغنري  هراشًا هح ينفع استلحا ه إمجاعًا،  ال ابن  دامة  أبن إ  كنن ( 2)

   .«أنه إلا ولت صىل مراش  جل ل مندصنه م ر أنه ال  د مه ل وإنام اخلالف ميام إلا ولت صىل  ري مراش

نقلرت  248ص - اأحكرام ولرد الُزنراه يف رسالتها الردكتور حنان القحطاينعىل أن الباحثة  وأن ه  ين( 3)

اتَّفق الفقهار عرىل أنَّ الرَّ رل جيروز لره أن يسرتلحق »االتفاق عىل  واز استلحاق ولد الزنا، هقالت: 

ياع ، ثم حتدثت عن أحكام استلحاق ولرد «الولد، ومل خيتلفوا يف  واز ذلك حفًظا لألنساب من الضَّ

لنقل لحتفاق من أعجب النقول؛ إذ عكسه أ ررب ، وهذا ا258الزنا يف يسني صفحة حتى صفحة 

 إىل الصحة؛ إذ  د نقل اإلمجاع عىل أن ولد الزنا ال يثبت نسبه باالستلحاق.

كاللقيط  -والوهم الذي حصل عند الباحثة و ع من إسقاطها مجيع أحكام استلحاق  هول النسب  

ر هرم  -ومن نصروص الفقهرار  عىل ولد الزنا، واألمر ليس كذلك حيث علم بأن الولد من زنا، -

 الدالة عىل ذلك ما ييل: -ا  

 ولره: »،  رال ابرن عابردين: «لو نكحها الزاين حل له وطؤها اتفا ا والولد له»(: 3/08 ار يف الدر امل تار ) * 

هلو أل ل مرن سرتة أشرهر مرن و رت النكرا  ال يثبرت  ..أي إن  ارت بعد النكا  لستة أشهر. )والبلت له(

وال يرث منه إال أن يقرول هرذا الولرد منري، وال يقرول مرن الزنرا... والظراهر أن هرذا مرن حيرث النسب ، 

 = ؛ألن اليع  طع نسبه منه ، هح حيل له استلحا ه بره ؛القضار، أما من حيث الديانة هح جيوز له أن يدعيه
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، وإليره ذهرب مطلقرًا ولرو اسرتلحقه الرزاين ال يثبت نسرب ولرد الزنرا إىل المبل األول:

 .(2)ونقل اإلمجاع عىل ذلك، (1)الفقهار  مجاهة

ما مل يعارض ذلك هرارت، أما  استلحقه إذايثبت نسب ولد الزنا إىل الزاين  المبل الثنين:

إذا كانت املرأت متزو ة، وولدت ولدًا يمكن كونه من الزوج، هإن النسب ثابت إىل الزوج 

                                                          
امل كونره بعقرد سرابق أو ولذا لو    بأنه من الزنا ال يثبت  ضار أيضا ، وإنام يثبت لرو مل يفر  الحرت =

بشبهة  ح حلال املسلم عىل الصح  ، وكذا ثبوته مطلقا إذا  رارت بره لسرتة أشرهر مرن النكرا  الحرتامل 

 .«علو ه بعد العقد ، وأن ما  بل العقد كان انتفا ا ال  ح وحيتاط يف إثبات النسب ما أمكن

 يستلحق األب( ولردا ) هرول النسرب( )إنام(: » 3/012حاشية الدسو ي )الي  الكبة مع  ار يف * 

، وال - كولد الزنا املعلوم أنه مرن زنرا -ولو كذبته أمه؛ لتشوف الشارع للحوق النسب، ال مقطوعه 

 «. معلومه، وحد من ا عاه حد القذف

 .«هجعل ولد العاهر ال يلحق، كان العاهر له مدعيا أو ،ة مدع»(: 9/158يف األم )  ال الشاهعي * 

ولد املحعنة يلحق املحعرن إذا اسرتلحقه ، وولرد الزنرا ال يلحرق »(: 1/229بن  دامة يف املغني ) ال ا* 

   .«الزاين يف  ول اجلمهور

(،    2/92( )1/59(، اجلروهرت النرةت )1/202(، بدائع الصنائع )11/151املبسوط ) انظر:( 1)

 (، حاشية الدسو ي3/50(، الي  الصغة مع حاشية الصاوي )1/141خمتف  ليل لل ريش )

(، هنايرررة املحتررراج 2/318(، أسرررنى املطالرررب )9/158(، األم )3/012) عرررىل اليررر  الكبرررة

 .(8/218(، اإلنصاف )5/521الفروع ) ،(1/229املغني ) (،5/149)

 نحكدم الزند مدام جنء اإلسالح أظ ل ظده  سدبل اهلل »(: 9/193يف التمهيد )   نل اظ  ص ت الرب( 2)

ل وأمجعد  األبدب صدىل للدك نمدال نميو  أ   د آ ة اإلسالح ولت الزن و نل لدعن ر احلجرل  نهلإ لي ر م اهلل

وااودآ اجل هدب  صدىل أ  أوالد الزندن ال »(: 0/211، و رال ابرن رشرد يف بدايرة املجتهرد )«ص  ن يهن 

لدك ظدني صدىل ا ديالف ة ل ل صدىل بدن  وي صد  ص در ظد  اخل دنب - د مب  ظآظنئهم إال ة اجلن ديب 

، ونقرل «أصيت الدذي كدن  صد   ندن ة اإلسدالح  دي آ ولت الزنن ة اإلسالحل وشذ  بح ممنلبا:ل  -الص نظب 

 (.8/251) -اعتنى به:  اسم بن حممد النوري - ار املنهاج  -البيان اإلمجاع أيضًا العمراين يف 
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 . (1)بعي أهل العلم، وإليه ذهب ال يلتفت إىل استلحاق الزاينبكل حال، و

 أدلة األقوال:

نسددب ولددت الزنددن إىل الددزاين إلا  ظث ددب اسدديتل أمدد نب المددبل الثددنين المددنئدب  أوالً: 

 ظام  يل: اسيد مه بن مل  عن ض للك مراش

 ،(3)مأوال  اجلاهلية بمن ا عاهم يف اإلسح (2)كان يليط  أن عمر بن اخلطاب[ 1]

 .(4)إذا مل يكن هناك هرارت يلحقهم هبمواملقصو  أنه 

 بأن هذا  اص بمن و ع يف الزنا حال كفره، وإنام أحلرق عمرر و ين ش  ذا التليل: 

كان عمرر برن »: ،  ال ابن عبد الرب (5)النسب ألهنم كانوا يستحلون الزنا حال كفرهم

                         
د عىل الزاين، و هو  ول عرروت برن احلسن البفي وابن سةين وإبراهيم الن عي بيط إ امة احل  ب  بل( 1)

 الزبة، وبه  ال إسحق بن راهويه، وا تاره شيخ اإلسحم ابن تيمية، ومال إليه تلميذه ابن القيم. 

زا  املعررا   (،529-5/521الفررروع ) (،32/113(،  مرروع الفترراوى )1/229]انظررر: املغنرري ) 

(5/021]). 

 .«من أالطه يليطه إذا ألصقه به لحقهم هبم،أي ي»(: 0/295يف النهاية )  نل اظ  األثري( 2)

يف كتاب األ ضية  -حتقيق: حممد هؤا  عبد البا ي  -مف  - ار إحيار الرتاث  -املوطأ مالك يف رواه ( 3)

باب  -كتاب الطحق املصنن يف عبدالرزاق يف و(؛ 1024ر م ) -باب القضار بإحلاق الولد بأبيه -

براب القاهرة  -الكرربى يف كتراب الردعوى والبينرات  السرنن يفالبيهقي و (؛13213ر م ) -الدعوت

، هفيره وهو من رواية سليامن بن يسار عن عمر برن اخلطراب  (؛21452ر م ) -و عوى الولد

 (.1/25كام يف إروار الغليل ) انقطاع؛ ألن سليامن بن يسار مل يدرك عمر 

كن   دي  أوالد    ر ظ  اخل نب  أ  صو ت ظج »(: 9/183يف التمهيد )   نل اظ  ص ت الرب( 0)

وإندام الدذي كدن  ل وللك جهدل و  دنوة و وددب بورجتدب اجلن ديب ظ   ادصن م كن   ينك مراش أح الل

 «.ص ر  ميض ظه أ   دي  أوالد اجلن ديب ظ   ادصن م إلا مل  ك   ينك مراش

 .(0/211بداية املجتهد ) ،(12-1/11)   املوطأ املنتقى  انظر:( 5)
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ذا مل يكرن إم بمرن اسرتلحقهم وال  اجلاهلية بمرن اسرتحطهم ويلحقهرأيليط   اخلطاب

حكرم ا  أن أسرحم بعرد ما اليوم يف اإلأو هل اجلاهلية كانوا كذلك،أكثر ألن أ هناك هرارت؛

كران هنراك  حرد مرن العلرامر،أبردا عنرد أكمل  ينه هح يلحق ولد من زنا بمدعيره أو  يعته،

نراكحون وأكثرر ألهنرم كرانوا يف  راهلتهم يسراهحون وي»، و رال أيضرًا: (1) «هرارت أومل يكن

هلرام  رار اإلسرحم  ،و رد أمضراها رسرول ا   نكاحاهتم عىل حكم اإلسحم ،رة  رائزت،

هنفرى أن  ،(لدعدن ر احلجدر) و رال: يراه،إلتحرريم ا   احكرم الزنر أبطل به رسرول ا  

  .(2) « وأمجعت األمة عىل ذلك نقح عن نبيهاا، يلحق يف اإلسحم ولد الزن

وترثره ويرثهرا،  وينسرب إليهرا، يلحرق بأمره،ابن الزنرا إذا كان هلزانيني، األب أحد ا أن[ 2]

ويثبت النسب بينه وبني أ ارب أمه مع كوهنرا زنرت، و رد و رد الولرد مرن مرار الرزانيني، و رد 

 (3) اشرتكا هيه، واتفقا عىل أنه ابنهام، هام املانع من حلو ه باألب إذا مل يدعه ،ةه؟

  و ين ش  ذا التليل ظام  يل:

   .هيكون هاسد االعتبار -(لدعن ر احلجر): وهو  وله -أنه  ياس يف مقابلة النص* 

 ألهنرام اشررتكا يف املرار، ;الولرد مرن الر رل أ ص باملرأت ألن أنه  ياس مع الفارق؛ * 

  .(4)باحلمل والوضعهي وا تصت 

                         
 .(1/110ذكار )االست( 1)

 (.9/193التمهيد )( 2)

 .(5/021زا  املعا  ) انظر:( 3)

البلت  ييسب إىل أظيه ال إىل أبهل ولبال بن أحكدم اليفدع لكدن  نسد يه إىل » :  نل اظ   شت اجلت( 0)

 . «ألهنام اشرتكن ة املنءل وا يص  ظنحل ل والبضع ;ألهنن أ ص ظه ب  أظيه  ;أبه أوىل 

(.وانظر: اإلنجاب الصناعي ملحمرد زهررت 1/013(، منح اجلليل )5/238ليل )انظر: مواهب اجل 

 .315ص -
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ن احلكرم أنه لو كان القياس صحيحًا ملا اهتقر ذلك إىل اسرتلحا ه كراألم، وملرا ا تلر* 

 .(1)بني كون املرأت هراشًا أو ال

ددَرْ ج  صدديلل):  ولرره [ 3] مجنءادده  كددن   جددل ة ظيددت إيائيددل  مددنل لدده جج

الدهددم ال متيدده  ثددم أايدده ممنلدد : ممددنل أجي هددن أو أمدديل؟ أبدده متصيدده مددأظ  أ  جيي هددنل

َسددن ل  ممنلدد  ابددرأة ألميددي  جرجيددنل وكددن  جددر ج ة مددببعيهل حيدد  ار دده وجددبه امْلجبب 

 مبلدددت   البدددنل مأاددد   اصيدددن مأبكييددده بددد  نوسدددهنل ميعرضددد  لددده مكد يددده مدددأظ ل

 ميبضددأ ومددىللل بهمددأنزلبه وسدد    وكرسددوا مددببعيهل  ددب بدد  جر ج.مددأابهل ممنلدد :

ن يددت مددببعيك بدد  : الراصت. ددنلبا: ددنل بدد  أظددبك  ددن  ددالح؟ ثددم أادد  الغددالح ممددنل:

 ررال  ررريج للغررحم و ررد »: ،  ررال ابررن القرريم (2)(إال بدد  جتددني الل  ددنل: ل ددب.

الررذي زنررت أمرره بررالراعي: مررن أبرروك يررا ،ررحم؟  ررال: هررحن الراعرري، وهررذا إنطرراق مررن 

 .(3)«ا  ال يمكن هيه الكذب

                         
البلدت لدودراش ل ولدعدن ر ) :ولنا ،  ول النبي »(: 1/229يف املغني )  -  نل اظ   تابب( 1)

 وألنه ال يلحق به إذا مل يستلحقه ، هلم يلحق به بحال ، كام لو كانت أمه هراشا ، أو كام لو مل؛ (احلجر

 «.جيلد احلد عند من اعتربه

(؛ 1109ر م ) - -باب إذا  عت األم ولدها يف الصحت -يف أبواب العمل يف الصحت  يالب ار رواه( 2)

باب واذكر  -(؛ ويف كتاب األنبيار 2354ر م ) -باب إذا هدم حائطًا هليبن مثله -ويف كتاب املظامل 

(؛ ورواه مسرلم يف كتراب األ ب الررب والصرلة 3253ر رم ) -يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 

(؛ 2554ر رم ) -( 11/322) -باب تقديم بر الوالدين عىل التطوع بالصرحت و،ةهرا -واآل اب 

 .  من حديث أيب هريرت 

 .   (5/115وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (.5/021)( زا  املعا  3)



 

 

 

945 
 

و وابه من و هني: أحدمها: لعله كران » :بام  اله النووي و ين ش  ذا التليل: 

 .(1)«يف  عهم يلحقه، والثاين: املرا  من مار من أنت، وسامه أبا  ازاً 

نسدب ولدت الزندن إىل الدزاين  ظعدتح ث دب  المدنئدب  األولأم نب المدبل ثننيًن: اسيتل 

  :ولب اسيد مهب دمًن 

أي: وللزاين اخليبرة واحلرمران مرن ، (2)( البلت لدوراشل ولدعن ر احلجر) :بقوله 

 .(3)الولد الذي يدعيه

التعرارض برني  عىل احلالرة التري يقرع هيهرابأن احلديث حممول و ت نب ش  ذا التليل: 

  .(4) ول الزاين والفرارت، أما مع عدم املعارضة هاحلديث ال يتناول ذلك

بأن ختصريص احلرديث بحالرة مرا إذا مل تكرن املررأت املرزين هبرا وجينب ص   ذه املين شب: 

  .وال  ليل إىل  ليل،هراشًا حيتاج 

إىل الرزاين مطلقرًا ولرو  بأنه ال يثبرت نسرب ولرد الزنراالرا ح هو القول األول القايض 

 ، وسبب الرت يح هو: استلحقه

  وت ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عاّم ور  عليه من املنا شة.[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

                         
 (.  1/093لباري ). وانظر: هتح ا(9/308)(    صحيح مسلم 1)

 .114( تقدم خترجيه ص2)

 ومعنرى اخليبرة هنرا حرمران الولرد الرذي يدعيره،»: (12/31هرتح البراري ) يف   نل اظ  حجر( 3)

و يرل املررا   وبفيه احلجر والرتاب ونحرو ذلرك. له احلجر، و رت عا ت العرب أن تقول ملن  اب:

وألنره ال يلرزم مرن   م خمرتص باملحصرن؛ألن الرر  ال النووي وهو ضعين؛ باحلجر هنا أنه ير م،

لرتعم  واألول أشربه بمسراق احلرديث؛ :و رال السربكي نام سيق لنفي الولد.إواخلرب  رمجه نفي الولد،

 .«هح حا ة للت صيص من ،ة  ليل و ليل الر م مأ وذ من موضع آ ر، اخليبة كل زان،

 (.5/021زا  املعا  ) (،32/113انظر:  موع الفتاوى )( 0)
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إ  الي دت ) عمررو برن شرعيب عرن أبيره عرن  رده  رال:روى أبو  او  من حديث [ 3]

ْس   َآ ظعت أظيه الذي  تص  له ادصنه و ثيه.   أ  كل بج وإ  كن  بد  .. َيْدَ ٍآ اْسيجْد  

وإ  كن  الذي  دتص  لده  دب  أبب مل   دكهن أو ب  حرة صن ر هبن مننه ال  د آ ظه وال  رثل

ههرذا احلرديث يرر  »: ،  رال ابرن القريم (1)(مهب ولت  نيب ب  حرة كن  أو أبب ادصنهل

هرح  ونحن نحرتج بعمررو برن شرعيب، حممد بن راشد، هيهلكن   ول إسحاق ومن واهقه،

وإال هرالقول  واملصرة إليره، ،تعني القول بمو برهاحلديث هإن ثبت هذا  يعلل احلديث به،

، واحلديث أ ل أحواله أنره حسرن، وال يضرعن (2)«املستعان وا   ول إسحاق ومن معه،

هور ، وحديثره عمرو بن شعيب هيره كرحم مشر»: بمحمد بن راشد،  ال ابن مفلح 

حسن ، وحممد بن راشد وثقه أ د وابن معني و،ةمها ، و ال مجاعة: صدوق. و رال ابرن 

عدي: إذا حدث عنه ثقة هحديثه مستقيم ، و ال الدار طني: يعترب به. و ال ابن حبران: مل 

يكن احلديث من صنعته هكثر املناكة يف حديثه هاستحق تررك االحتجراج بره ، كرذا  رال ، 

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)«ههذا حديث حسن كحم األئمة  بله ، والصواب

و د ا تار القول بثبوت نسب ولد الزنا باالسرتلحاق إذا مل تكرن أمره هراشرًا عرد  مرن 

، ويف  صروص مسرألتنا ا ترار بعري البراحثني ثبروت النسرب إىل (4)الباحثني املعا ين

إذا مل ينازعره هيره مرن  ،يح الصناعيصاحب النطفة األ نبي عن املرأت التي أ ري هلا التلق

                         
 ، ورا ع هناك معنى احلديث. 122تقدم خترجيه ص (1)

 .  (5/028زا  املعا  )( 2)

 -هترذيب الكرامل (، 8/104. وانظر ترمجة حممد بن راشد يف: هتذيب التهذيب )(5/521الفروع )( 3)

 -م 1882هرر/  1013 - 1ط -برةوت  -مؤسسة الرسالة  -احلاهظ يوسن بن عبد الر ن املزي 

 (.  25/184) - معروف  . بشار عوا  حتقيق:

 .(239، 231ص) -النسب لسفيان بو ر عة عد ًا منهم يف: انظر ( 0)
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 ،؛ وذلك بنار عرىل أن إحلا ره بره هيره مصرلحة للولرد- احب الفرارتأي: ص -هو أحق به 

 .(1)وعدم إحداث رضر عليه،  صوصًا أنه ال ذنب له يف هذا

 و د نو ش  وهلم هذا من و وه:

حة مرع أن التعليل الذي علل به أصحاب هذا القرول  روهلم هرو تعليرل باملصرلاألول: 

؛ ألن و و  نص معارض يعني أن الشارع  د ألغى هذه (2)ورو  املعارض، وهذا ال جيوز

                         
 .199ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة  انظر:( 1)

 ، ولكن شذ الطويف هرأى  واز تقديم املصلحة عىل النص واإلمجاع.و ذا حمل ااون ( 2)

 -ترراوري مامرا و  -حمل النزاع يف املسائل اخلحهية املتعلقة بالقيراس حترير  ]انظر املوضوع تفصيًح يف: 

 امعرة اإلمرام حممرد برن سرعو   -كليرة اليريعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة الدكتوراه يف أصرول الفقره 

 .حممد سرعد اليرويب  -مقاصد الييعة وعح تها باأل لة اليعية ، 021ص -هر 1025 -اإلسحمية 

 -، ضرروابط املصررلحة يف اليرريعة اإلسررحمية 532ص -هررر 1023- 2ط -مام الررد - ار اهلجرررت  -

، نظرية املصرلحة 244ص-هر 1042 - 0ط -بةوت  -مؤسسة الرسالة  - .حممد بن سعيد البوطي 

، املصلحة يف التيريع 534ص -مف  -مكتبة املتنبي  - . حسني حامد حسان  -يف الفقه اإلسحمي 

، 03ص -هرر 1390 - 2ط - ار الفكرر العرريب  - .مصرطفى زيرد  - اإلسحمي ونجم الدين الطويف

 -وليد بن إبراهيم برن عريل العجرا ي  -تعارض القياس مع األ لة امل تلن هيها  راسة نظرية تطبيقية 

 امعرة اإلمرام حممرد برن سرعو   -كليرة اليريعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة املا سرتة يف أصرول الفقره 

هرزاع برن عبرد ا   -، حماوالت التجديد يف أصرول الفقره و عواتره 211ص -هر 1011 -اإلسحمية 

 امعرة اإلمرام حممرد برن  -كلية الييعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة الدكتوراه يف أصول الفقه  -احلوا  

حممرد برن  - (ال ينكر تغرة األحكرام بتغرة األزمران)،  اعدت 131ص -هر 1013 -سعو  اإلسحمية 

 امعة  -كلية الييعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف أصول الفقه  -كي إبراهيم بن صالح الرت

، الوصررن املناسررب والتعليررل برره عنررد 141ص -هررر 1028 -اإلمررام حممررد بررن سررعو  اإلسررحمية 

كليرة  -بحث مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف أصول الفقه  -عيل بن عبد العزيز العمةيني  -األصوليني 

 .[512ص -هر 1041 -اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  امعة  -الييعة 
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املصلحة، ونحن نعلم أن الشارع ال يلغي مصلحة إال ملصلحة أهم منها، وهي هنا: و ايرة 

املجتمرع مرن  ريمرة الزنرا؛ ألن الرزاين إذا مل تنلره عقوبررة الرر م هرإن الشرارع  رد نروع لرره 

  وتغريب، وعدم إحلاق نسب الولد به. ،العقوبة: من  لد

ما ذكره أصحاب هذا القول من و و  رضر عىل الولرد بسربب عردم إحلا ره  أنالثنين: 

بنسب والده يّر  عليه بأن نسبه ملحق بأمه وعشةهتا، ومن حاول إيذاره هبذا هإن العقوبرة 

 تر عه.

عنرررد أنررره ال مصرررلحة للولرررد مرررع ر رررل ال يسرررتطيع أن يو رررن نفسررره الثنلدددث: 

  .(1)حمارم ا 

 صرد  صاحب النطفة األ نبي عن املرأت التي أ رري هلرا التلقريح الصرناعي: أن الراظع

هيعا رب هنرا ب رحف  -ولريس كرالزاين الرذي أرا   ضرار الشرهوت  -ابتداًر استيح  املررأت 

 . (2)سعيه، ونقيي مقصو ه، وحرمانه من نسب الولد إليه أعظم عقوبة وأوالها

تر يح مذهب اجلمهور القايض بعدم ثبروت نسرب ولرد الزنرا إىل الرزاين  (3)و د تقدم

مطلقًا، وهذا كاف  يف عدم اعتبار هذا القول، أما من ر ح القول باستلحاق ولد الزنا هرح 

 إشكال يف أنه سيذهب إىل ثبوت النسب باالستلحاق هنا، وا  أعلم. 

 :حة فراشًا لزوجاملرأة اليت احتضنت البويضة امللقثانيًا: إذا كانت 

سوار كانت  - هراشًا لزوجبمني أ نبي املرأت التي احتضنت البويضة امللقحة  كانتإذا 

هقد و ع  -هي صاحبة البويضة أم ال وسوار كان التلقيح لبويضة ،ةها بامر زو ها أم ال 

                         
 . 90-93ص -228ع  -انظر للمنا شات الثحث: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 1)

 .011ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  انظر:( 2)

 .109( ص3)
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ه اخلحف بني الفقهار والباحثني املعا ين يف نسبة املولو  إىل صراحب الفررارت أو اعتبرار

 منقطع النسب من  هة األب، وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

كرأن  -أن اجلنني يثبت نسبه إىل صاحب الفرارت إذا أمكن أن يكون منره : المبل األول

، ويكرون منقطرع النسرب مرن  هرة األب إذا ُ طرع بأنره لريس مرن -يطأ أثنار مردت احلمرل 

 . (1)بعي الباحثني، وإليه ذهب صاحب الفرارت

حيرث يأ رذ حكرم ولرد  مطلقرًا،أن اجلنني منقطع النسب من  هة األب : المبل الثنين

 .(2) بعي الباحثني، وإليه ذهب الزنا

أن اجلنرني يثبرت نسربه إىل صراحب الفررارت إذا  امرت الزو رة برإ رار : المبل الثنلث

منقطرع  التلقيح الصناعي بنطفة أ نبري بردون علمره، هرإن كران بعلمره هرإن اجلنرني يكرون

 . (3)بعي الباحثني، وإليه ذهب النسب من  هة األب

                         
 .048ص -ع احلمل لسارت اهلا ري األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومن انظر:( 1)

ع  -، زراعرة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  230ص -بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي  انظر:( 2)

، مشرركحت 511-515ص-، هقرره القضررايا الطبيررة املعررا ت للمحمرردي وصرراحبه 12ص -228

-الصرناعي للشرحات ، نسب املولرو  النراتج عرن التلقريح 09ص -املسؤولية الطبية لعامر القي  

]لكنه يف كتابره  149ص -، التلقيح الصناعي الدا يل واخلار ي لشو ي الصاحلي 155-103ص

 . عل النسب لصاحب الفرارت[ 11ص -اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي 

يف واه أحسرن الكرحم اكرام يف هتر -رئيس جلنرة الفتروى براألزهر سرابقًا  -هو  ول الشيخ عطية صقر ( 3)

]نقررًح عرن بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا  2ط - ار الغررد العررريب  -( 1/113الفتراوى واألحكررام )

 .[251ص -السنباطي 
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بعري مطلقرًا، وإليره ذهرب  أن اجلنني يثبرت نسربه إىل صراحب الفررارت: المبل الراظع

 . (1)الباحثني

 أدلة األقوال:

المنئدب  ظأ  اجليني  ث   نس ه إىل منحب الوراش  الراظعأم نب المبل أوالً: اسيتل 

 ظام  يل:ب دمًن 

نررامر ، وهررو ل مررا حتمررل برره املرررأت ينسررب إىل الررزوج لكونرره لررد عررىل هراشررهأن كرر[ 1]

، ونكاحرره للمرررأت يزيررد يف نمررو الولررد   ﴾(2)﴿كررام  ررال تعرراىل:  ،حرثرره

 .(3)يف بطنها

﴿ عراىل:هقرال ت بنسربة املولرو  ألبيره،بأن ا  تعاىل أمر و ت نب ش  ذا التليل:     

    ﴾(4) واألمر باليشرر هنري عرن ضرده، وعليره يكرون املعنرى: ال ،

                         
، األحكرام الطبيرة املتعلقرة 091ص -آرار يف التلقيح الصناعي للشيخ بدر املتو  عبد الباسط  انظر:( 1)

 -واليريعة لزيرا  سرحمة  (، أطفرال األنابيرب برني العلرم141، 81ص) -بالنسار ملحمرد منصرور 

، اآلثار املرتتبة عىل عمليرة التلقريح 209ص -، احلامية اجلنائية للجسم البيي ملهند العزت 101ص

، احلاميرة 214ص -، األحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشرة أ رد 11ص -الصناعي لشو ي الصراحلي 

ألحكرام اليرعية والقانونيرة ، ا191ص -اجلنائية للجنني يف ظل التقنيات املستحدثة ألمرةت عرد  

 .511-515ص -للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

 [.223( سورت البقرت، اآلية ]2)

الشيخ عبرد ا  برن زيرد  -احلكم اإل ناعي يف إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل اجلنني  انظر:( 3)

اإلسحمي املنبثق عن منظمرة املرؤمتر اإلسرحمي  ملحق بالعد  الثاين من  لة  مع الفقه -آل حممو  

- (1/324.) 

 [.5( سورت األحزاب، اآلية ]0)
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ههرو إذن منهري  يف صرورت املسرألة،تدعوهم لغة آبائهم، والزوج لريس أبرًا للمولرو  يقينرًا 

 .(1)بمو ب هذه اآلية من نسبة املولو  لنفسه، أو القبول بنسبته إليه

: ، كرام  رال هإنه ينسب إىل زو ها صاحب الفررارت الزانية إذا  لت بولد[ 2]

تقرراس هررذه الصررورت للتلقرريح عررىل مررا ور  يف ، ه(2)(البلددت لدوددراش ولدعددن ر احلجددر)

  .(3)احلديث

أن الولرد يلحرق بصراحب الفررارت إذا  أمجعوا عىلبأن الفقهار و ت نب ش  ذا التليل: 

ال بنطفرة أ نبري وولد التلقريح ، وحينئذ إما أن يلحقه به أو يحعن، (4)أمكن أن يكون منه

 (5)هكين يلحق به! يمكن أن يكون من الزوج،

وذلرك ألن عمليرة  الولرد مرن الرزوج؛يمكرن أن يكرون بأنره وجينب ص   ذه املين شب: 

حيصرل  رل بعرد نقرل البويضرة امل صربة إىل الررحم، ثرم  رد تفشرل بنطفة أ نبي التلقيح 

                         
، األحكرام املتصرلة برالعقم واإلنجراب 12ص -228ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبرد ا   انظر:( 1)

 .258ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 011ص -ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 .114تقدم خترجيه ص (2)

، األحكام الطبية املتعلقة بالنسرار 101ص -انظر: أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( 3)

الدورت  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -، احلكم اإل ناعي لعبد ا  آل حممو  81ص -ملحمد منصور 

 .(1/324) -الثانية 

وأمجعوا عىل أن املرأت إذا  ارت بولد أل ل من ستة أشرهر »: 91يف اإلمجاع ص   نل اظ  امليذ ( 0)

 .«وإن  ارت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها هالولد له من يوم عقد نكاحها أن الولد ال يلحق به،

 -، األم البديلرة لعرارف عريل 251-201ص -انظر: أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسرعد الشرويرخ ( 5)

، زراعة 149ص -اليعية لألمراض النسائية والعقم أل د اجلابري ، اجلديد يف الفتاوى 939ص

 .95ص -231-234ع  -األ نة هلاشم مجيل عبد ا  
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  .(1)يف نفس الو تمن الزوج طبيعي 

المددنئدب  ظددأ  اجليددني  ث دد  نسدد ه إىل مددنحب  الثنلددثأمدد نب المددبل : اسدديتل ثننيددنً 

الوراش إلا  نب  الزوجب ظنجراء اليدميح الصينصت ظي ودب أجي دت ظدتو  صد دهل مدن  كدن  

 : ظعد ه من  اجليني  كب  بيم ع اليسب ب  جهب األب

و رع  بام استدل بره أصرحاب القرول الرابرع يف إثبرات النسرب إىل صراحب الفررارت إن

أما إذا تم التلقريح بعلمره هقرالوا أنره ال ينسرب لصراحب ، التلقيح بنطفة أ نبي بغة علمه

  .(2)الفرارت عقوبة له عىل إ راره صورت الزنا بزو ته

بأن علم الزوج بزنا زو ته وعدمه ال يصلح مناطًا لتعليق إثبرات و ين ش  ذا التليل: 

 .من الزوج أو عدمههو إمكان كونه املعترب النسب به، بل املناط 

                         
عىل هذا أن املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسحمي كران  رد أ راز مرن  ممن  تلو( 1)

نية، ثم عا  هسحب اجلواز عن هرذه صور املشاركة بمقر اللقيحة وضع اللقيحة يف رحم الزو ة الثا

ن يف واحلالة، وسبب سرحب اجلرواز عرن هرذه احلالرة هرو مرا أكرده أطبرار احلمرل والروال ت احلرارض

أن الزو ة األ رى التي زرعت هيها لقيحة بويضة الزو ة األوىل  د حتمرل ثانيرة  برل »املجلس من 

ثرم تلرد  ،متقاربرة مرع زرع اللقيحرة انسدا  ر ها عىل  ل اللقيحرة مرن معرا ت الرزوج هلرا يف هررتت

كام ال تعلم أم ولد اللقيحة التي أ ذت منها  ،وال يعلم ولد اللقيحة من ولد معا ت الزوج ،توأمني

وال تسرقط إال مرع  ،كام  د متوت علقرة أو مضرغة أحرد احلملرني .البويضة من أم ولد معا ت الزوج

ويو ب ذلرك  ،للقيحة أم  ل معا ت ولد الزوجوال ت احلمل اآل ر الذي ال يعلم أيًضا أهو ولد ا

 .«والتباس ما يرتترب عرىل ذلرك مرن أحكرام ،ا تحط األنساب جلهة األم احلقيقية لكل من احلملني

 .154ص -انظر:  رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي 

 .199وانظر: ما سيأيت ص 

 .251ص -السنباطي  انظر: بنوك النطن واأل نة لعطا( 2)
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   :أم نب المبل الثنين المنئدب  ظأ  اجليني بيم ع اليسب ب  جهب األب ب دمنً ثنلثنً: اسيتل 

بجرامع أن احلمرل مكرون مرن  ،عرىل ولرد الزنرا بنطفة أ نبريالتلقيح بقياس الولد املت لق ب

وإن وولد الزنرا منقطرع النسرب مرن  هرة األب حترى  ،ومار ر ل أ نبي عنها بويضة الزو ة

كام لو أتت بره كرامحً أل رل مرن سرتة أشرهر مرن  -كن كونه منه مكانت أمه هراشًا لزوج إذا مل ي

   .(1)يف النسب به وهنا نقطع بأن الولد ليس من الزوج، هح يلحق -حني تزو ها 

المددنئدب  ظددأ  اجليددني  ث دد  نسدد ه إىل مددنحب  األولأمدد نب المددبل  اظعددًن: اسدديتل 

  بيهل و كب  بيم ع اليسب بد  جهدب األب إلا  ج دع ظأنده لديس الوراش إلا أبك  أ   كب

  :ب  منحب الوراش

، هحملروا أ لرة أصرحاب القول الثاين والقرول الرابرعباأل لة التي استدل هبا أصحاب 

القول الثاين القائلني بانقطاع النسب من  هة األب عىل احلالة التي يقطع هيها بأن املولرو  

لوا أ لة أصحاب القول الرابرع القرائلني بنسربة املولرو  إىل ، و ليس من صاحب الفرارت

 (2)صاحب الفرارت عىل احلالة التي حيتمل هيها أن يكون املولو  من صاحب الفرارت.

 الرا ح هو تفصيل القول األول، والذي يمكن توضيحه هيام ييل:

، وذلرك مللقحرةاملررأت التري احتضرنت البويضرة اإذا  طع بأن الولد ليس من زوج [ 1]

كأن يمتنع عن وطئها طيلة مدت  لها حتى تضع، أو أن تأيت بره املررأت تامرًا أل رل مرن سرتة 

 -أشهر من حني وطئها، ههنا ال ينسب إليه لعدم إمكان كونه منه، وهذا مقرر عند الفقهار 

                         
، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد 09ص -انظررر: مشرركحت املسررؤولية الطبيررة لعررامر القي رر ( 1)

 .211ص -الشويرخ 

 .048ص -انظر: األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري ( 2)
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 .(1)-ر هم ا  

 ت البويضرة امللقحرةاملرأت التري احتضرنإذا و د أ نى احتامل أن يكون الولد من زوج [ 2]

هإنه يلحق به؛ وذلك لتشوف اليع إلثبات النسب لصراحب الفررارت برأ نى احرتامل، ويردل 

البلددت لدوددراشل ولدعددن ر ): عررىل ذلررك القصررة الترري و عررت يف سرربب حررديث النبرري 

: كان عتبة بن أيب و راص عهرد إىل أ يره سرعد برن أيب  الت عائشة ، ونصها: (2)(احلجر

 الت: هلام كان عام الفتح أ رذه سرعد برن أيب و راص  ،َزْمَعَة مني ها بضه و اص أن ابن وليدت

ولرد عرىل  ،وابرن وليردت أيب أ ري :و ال: ابن أ ي،  د عهد إ  هيه، هقرام عبرد برن زمعرة هقرال

هقال سعد: يا رسرول ا ، ابرن أ ري، كران  رد عهرد إ  هيره.  ،هراشه. هتساو ا إىل النبي 

  ب لدك  دن) :ن وليدت أيب، ولد عىل هراشه. هقال رسول ا  هقال عبد بن زمعة: أ ي واب

لسرو ت بنرت  . ثرم  رال(ولدعن ر احلجدر البلت لدوراشل) :. ثم  ال النبي (ظ   بعب ص ت

   .هام رآها حتى لقي ا  ،ملا رأى من شبهه بعتبة، (احيج ت بيه) :زمعة زوج النبي 

سررو ت باالحتجرراب  النبرري  هررر،م  رينررة الشرربه القويررة الترري عررىل أساسررها أمررر

 النسب لصاحب الفرارت.  أثبت النبي  (3)احتياطاً 

                         
أمجعددبا صددىل أ  املددرأة إلا و»: 91اإلمجرراع صكتابرره يف  ابررن املنررذر  ررول  150ص امددتح  ر  ددنً ( 1)

 .«جنء  ظبلت أل ل ب  سيب أشهر ب   بح صمت نكنحهن أ  البلت ال  د آ ظه

(، 5/21(، مغني املحتراج )0/211(، منح اجلليل )0/121انظر:    خمتف  ليل لل ريش )و 

 (.9/88(، املبدع )8/258(، اإلنصاف )39-0/31حاشية البجةمي عىل    اخلطيب )

 .251-201ص -من النقول انظر: أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  ولالسيزادة 

 .114( تقدم خترجيه ص2)

ألنره يف  ؛واحتياطراً  هأمرهرا بره نردباً  (واحيج د  بيده  دن سدبدة): وأما  ولره »:   نل اليبوي( 3)

 شرى أن يكرون مرن لكن ملا رأى الشبه البني بعتبة بن أيب و اص  ظاهر اليع أ وها ألنه أحلق بأبيها،

 [.(5/285)صحيح مسلم    .]«هأمرها باالحتجاب منه احتياطاً  منها، هيكون أ نبياً  همائ
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أن يكون الولد يطأ هاالحتامل  ائم املرأت التي احتضنت البويضة متى ما كان زوج [ 3]

ه، و د تقدم تقرير احتامل أن يفشل التلقيح الصرناعي وحيردث تلقريح طبيعري يف نفرس من

صراحب الفررارت، وال ينتفري عنره إال باللعران،  رال ابرن  ؛ وعليه هينسب الولد إىل(1)املدت

لقرول  ؛الزوج إذا ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه ، ههو ولده يف احلكم»:  دامة 

 .(2)«وال ينتفي عنه إال أن ينفيه باللعان، (البلت لدوراش): النبي 

أن الولرد ال خيتلن احلكم السابق ولو تم إ رار هحص للمحتوى الوراثي وتبرني [ 0]

ليس من صاحب الفرارت؛ إذ إن هحص املحتوى الوراثي ال يعتمرد عليره يف نفري النسرب 

، وبره صردر  ررار املجمرع الفقهري اإلسرحمي املنبثرق عرن (3)عند أكثر الباحثني املعا ين

                         
 .155( انظر: ما تقدم ص1)

 (.  9/51( املغني )2)

والردكتور سرعد ، الشريخ حممرد امل ترار السرحميالفقهار والباحثني املعرا ين مثرل:  ول ب ظعض( 3)

أن البصررمة عررتام  عررىل هحررص املحترروى الرروراثي يف نفرري النسررب، وإىل أنرره يمكررن اال الرردين هررح 

 .الوراثية يمكن أن حتل حمل اللعان

 -النسب لسرفيان برو ر عرة أن املسألة  ابلة للبحث والنظر. وانظر اخلحف يف املسألة تفصيًح يف: واحلميمب  

 -ن عبرد ا  آل الشريخ هشرام برن عبرد امللرك بر -أثر التقنية احلديثة يف اخلحف الفقهري  ،392-311ص

 امعة اإلمام حممد برن سرعو   -املعهد العا  للقضار  -بحث مقدم لنيل  ر ة الدكتوراه يف الفقه املقارن 

ررة املعررا ت وأثرهررا يف اإلثبررات ، 152-138ص -هررر 1021 -اإلسررحمية  زيررد بررن  -القرررائن املا يَّ

 امعة اإلمرام  -كلية الييعة  -توراه يف الفقه بحث مقدم لنيل  ر ة الدك-بن إبراهيم آل  رون  ا  عبد

األ لررة امل تلرن هيهرا عنرد األصروليني وتطبيقاهتررا ، 191ص -هرر 1029 -حممرد برن سرعو  اإلسرحمية 

 - 1ط -الريراض  -مكتبرة الرشرد نرا ون  - .مصلح برن عبرد احلري النجرار  -املعا ت )اجلزر الثاين( 

 - . عبد الرشريد حممرد أمرني  اسرم  -ثية وحجيتهاالبصمة الورا ،219-244ص -م 2445هر/1021

 .19-11ص - هر 1025ر ب - 23العد   -وزارت العدل باململكة العربية السعو ية - لة العدل 

   . 824ص –( هحص املحتوى الوراثي ملصلحة اإلنجابوانظر ما سيأيت يف الفصل السابع ) 
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ال جيروز االعرتام  عرىل البصرمة الوراثيرة يف نفري »رابطة العامل اإلسحمي، والذي  ار هيه: 

 .(1)«وز تقديمها عىل اللعانوال جي ،النسب

 ذال ومرض املسدألب اليدت ني دتث ميهدن أ  املشدن كب ظدنلي   و عد  صد  ااودن  ظدني 

األجتراف صىل للكل لك  بن  ب احلكم لب و ع اسي تال الي   ب   ري ااون  ظني األجتراف 

 ؟-كام ة حنلب اخل أ بثاًل  -

قرام بتلقريح بويضرة املررأت بغرة أشار بعي الباحثني إىل أنه إذا و ع  طأ من الطبيرب ه

ألن التلقيح يف هذه احلالرة مرن  رنس  مني زو ها، ههنا يثبت النسب إىل صاحب النطفة؛

 . (2)الوطر بشبهة، والنسب يثبت بالوطر بشبهة

لكن هذه املسألة حتتاج إىل بعي التفصيل يف حكمهرا؛ إذ االسرتبدال يمكرن أن يكرون 

الزو ة، ويمكن أن يكرون هلرام معرًا، واملسرتبدل بره ملني الزوج، ويمكن أن يكون لبويضة 

كرإ رار التلقريح الصرناعي برني  -يمكن أن يكون  د أ رذ مرن صراحبه لغررض ميروع 

كرام يف بيرع النطرن  -، ويمكن أن يكون أ ذه عىل ،رة الو ره امليروع -نطفتي زو ني 

أن يقع عرىل  ، كام يمكن أن يكون االستبدال  د و ع عن  طأ من الطبيب، ويمكن-مثًح 

لضرامن  -وإذا و ع عىل سبيل التعمد إما أن يكون  د هعله مرن تلقرار نفسره  ،سبيل التعمد

 ، ويمكن أن يكون بالتواطؤ مع الزوج اآل ر.-نجا  العملية مثًح 

هكررل هررذه الفررروض حتترراج لبيرران احلكررم اليررعي هيهررا، ويمكررن تفصرريل حكمهررا 

 كام ييل: 

                         
 ررارات املجمرع .انظر: هرر21/14/1022-21 تاملردالقرار السابع يف الردورت السا سرة عيرت يف ( 1)

   .300ص -الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي 

 (.  95-90، 94)ص -228ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   ( انظر:2)
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كام املتعلقة بالنسب بني إذا ما و ع االستبدال عرن  طرأ ال يظهر   هرق يف األح أوالً:

من الطبيب أو عن تعمد منه؛ إذ العامل املؤثر هنا هو  طأ أو تعمد األطراف التي يلحقها 

النسب، وليس الطبيب طرهًا يف ذلك، هلو كانت هناك شبهة يثبت هبا النسب ههذه الشبهة 

 .مو و ت يف حق صاحب املني أ طأ الطبيب أو تعمد

يف حال ما إذا كان املني الذي تم التلقيح به  رد أ رذ بغررض تلقريح بويضرة ،رة ثننيًن: 

زو ة صاحب املني هح إشكال أن الولد ال ينسب إىل صاحب هذا املني كرام ال ينسرب إىل 

هينطبررق عليرره نفررس احتضررنت البويضررة امللقحررة الررزاين، وأمررا نسرربته إىل زوج املرررأت الترري 

سبة املولو  إىل صاحب الفررارت أو اعتبراره مقطروع النسرب مرن  هرة اخلحف املتقدم يف ن

 .(1)األب

ال يؤثر يف مسألة النسب هنا كون البويضة التي تم تلقيحهرا  رد أ رذت لغررض  ثنلثًن:

ميوع أو ال؛ إذ النسب يثبت لألم عرىل كرل حرال  ولرو زنرت، لكرن سريبقى اإلشركال يف 

ة البويضة؟ وهذا يأيت تفصريله يف املبحرث هل هي صاحبة الرحم أم صاحبحتديد من أمه، 

 .- إن شار ا  تعاىل - (2)التا 

إذا تم االستبدال لكل  من املني والبويضرة، ومرن َثرّم ُ،رسرت اللقيحرة يف رحرم   اظعًن:

الزو ة، هفي هذه احلالة إما أن يكون املنري والبويضرة لرزو ني أو ال، هرإن كانرا لرزو ني 

هي نفس أحكام النسب يف حالة املشاركة بمقر اللقيحة التي  هأحكام النسب يف هذه احلالة

، وإن كران املنري والبويضرة أل نبيرني -إن شار ا  تعاىل  - (3)يأيت ذكرها يف املبحث التا 

                         
 .158-151ص :انظر( 1)

 .929-914صما يأيت  :انظر( 2)

 .900-914ص :انظر( 3)
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عن بعضهام البعي هأحكام هذه احلالة هي نفس أحكام احلالة التي يكون هيها االستبدال 

ن زوج احلاضنة هو صاحب املنري، ويكرون تواطرؤ و ع للمني هقط؛ إذ يف احلالتني ال يكو

كرام  -برل تواطرؤ الزو رة هقرط  ،الزوج مع الطبيب أو عدمه ال تأثة له يف أحكام النسرب

 .    - (1)سيأيت  ريباً 

يبقى من الفرروض املتقدمرة أن يرتم اسرتبدال منري الرزوج أو بويضرة الزو رة   نبسًن:

برني نطفتري زو رني، سروار هعرل الطبيرب  بمني أو بويضة  أعّدا لغرض التلقيح الصرناعي

 ذلك عمدًا أم  طأ، بتواطؤ مع الزوج اآل ر أم ال، ويمكن تفصيل هذه األحكام كام ييل:  

 احلالة األوىل: إذا وقع االستبدال لبويضة الزوجة:

إذا و ع االستبدال لبويضة الزو ة هإما أن يكون ذلك بتواطؤ الزوج مع الطبيب عرىل 

 ذلك أوال:

سروار تواطرأت الزو رة عرىل  -ن كان االستبدال  د تم بغة تواطؤ مرن الرزوج هإ[ 1]

هالنسب الحق به عىل كل حال، ألنه صاحب الفرارت من  هرة،  -ذلك مع الطبيب أم ال 

وكالواطم بشبهة من  هة أ رى، هالنسب الحق به عىل كل حال، وال ينبغي أن يكون يف 

 هذه النقطة  حف.

ال بتواطؤ بني الزوج والطبيرب، هالنسرب ال يثبرت للرزوج مرن أما إذا تم االستبد[ 2]

 هة أن ماره لقح بويضة امرأت أ نبية عنه؛ كام ال يثبت للرزاين، أمرا هرل يثبرت لره النسرب 

 ذلررك نفررس اخلررحف املتقرردم يف نسرربة املولررو  إىل صرراحب ينطبررق عررىلباعتبررار الفرررارت؟ 

 .(2)الفرارت أو اعتباره مقطوع النسب من  هة األب

                         
 .112( ص1)

 .158-151ص :انظر( 2)
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 الة الثانية: إذا وقع االستبدال مل ي الزوج:احل

مرع الطبيرب عرىل  ةهإمرا أن يكرون ذلرك بتواطرؤ الزو رملني الزوج إذا و ع االستبدال 

سوار هعله الطبيب عمدًا أم  طأ بتواطرؤ مرع الرزوج أم  -، هإن كان بغة تواطؤ ذلك أوال

  هذه احلالة كام ييل:هالتلقيح هنا من  نس الوطر بشبهة، وتفصيل أحكام النسب يف -ال 

إذا  طع بأن الولد ليس من زوج املررأت التري احتضرنت البويضرة امللقحرة، وذلرك [ 1]

كأن يمتنع عن وطئها طيلة مدت  لها حتى تضع، أو أن تأيت بره املررأت تامرًا أل رل مرن سرتة 

أشهر من حني وطئها، ههنا ال ينسب إليره لعردم إمكران كونره منره، ويف هرذه احلالرة يثبرت 

يف حررق ألن التلقرريح يف هررذه احلالررة مررن  ررنس الرروطر بشرربهة ؛ النسررب لصرراحب النطفررة

 .(1) والنسب يثبت بالوطر بشبهة صاحب النطفة،

                         
أن مجهور الفقهار يثبتون النسب بالوطر بشبهة، و الن احلنفيرة هلرم يثبتروا النسرب  192-191ص امتح (1)

، ومرا نحرن هيره هري مرن الناشئة عرن ظرن املكلرن اخلراطم بحرل املحرليف شبهة الفعل أو شبهة االشتباه 

 بهة الفعل. نس شبهة الفعل، هاألصل عدم ثبوت النسب هبا عىل أصل احلنفية يف عدم ثبوت النسب بش

كرام يف حاشرية ابرن عابردين  -الت ريج عىل مذهب احلنفية حمل نظرر؛ وذلرك ألهنرم نصروا  لك   ذا 

، والظراهر أهنرم ال يثبترون النسرب ليس كل شبهة يف الفعل متنع  عوى النسبعىل أنه  -( 3/501)

(، 0/353دير )يف شبهة الفعل التي نشأت عن  ر  ظن احلل  ون استنا ها إىل  ليل ]انظر:هتح الق

 ([ 0/112البحر الرائق )

هأ ابته )يعني زو ته( إذا  عاها »(، ونصه: 3/119ما ذكره الزيلعي يف تبيني احلقائق ) و ؤ ت للك 

أ نبية هقالت أنا امرأتك هوطئها، هإنه ال حد عليه؛ ألن ظنه اسرتند إىل  ليرل  عري وهرو اإل برار، 

عها ال حيد ملا  لنا، ولو  ارت بولد يثبت نسبه منه؛ ملا نرذكر وكذا لو  الت أنا هحنة باسم امرأته هوا 

من  ريب يف املزهوهة... )ال بأ نبية زهت و يل هي زو تك( أي ال جيب احلرد بروطر أ نبيرة زهرت 

 =إليه و يل له هي زو تك هيام إذا تزوج امرأت ومل يد ل هبا بعد؛ ألنه اعتمد  ليح  عيا يف موضع
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يطرأ هراالحتامل  رائم أن يفشرل املررأت التري احتضرنت البويضرة متى ما كران زوج [ 2]

ولرد منره التلقيح الصناعي وحيدث تلقيح طبيعري يف نفرس املردت، ههنرا حيتمرل أن يكرون ال

 -وحيتمل أن يكون من صاحب املنري، هي رّرج حكرم هرذه احلالرة عرىل مرا ذكرره الفقهرار 

يف املرأت ذات الزوج إذا وطئت بشبهة، واحُتمل أن يكون الولد من الزوج أو  -ر هم ا  

أن الولد ينسب إىل  (3)واحلنابلة(2)، وهو  ول عند الشاهعية(1)من الواطم، همذهب احلنفية

ن الولد للفرارت، و د أمكن أن يكون منه، هة ح  انبه لقوته، وهذا هرو  رول الزوج؛ أل

إىل أهنرم يعرضرون عرىل  (6)واحلنابلرة (5)، بيرنام ذهرب الشراهعية(4)املالكية يف أوال  احلرائر 

                                                          
ار هيطلق له العمل؛ إذ املررر ال يميرز برني زو تره و،ةهرا يف أول الوهلرة، وال االشتباه وهو اإل ب =

 «. ليل يقن عليه سوى هذا، وهلذا  لنا يثبت نسبه وإن كانت شبهة اشتباه لعدم امللك وشبهته

وبنار عىل ما تقدم يمكن أن نقول أن االشتباه هنا نتج عن إ بار الطبيب بل عن هعله، هيمكن اعتبار  

طبيب كالدليل عىل احلل يف حق صاحب املني، ومن َثم ّ نثبت النسب يف هذا احلالة حتى عرىل هعل ال

 مذهب احلنفية، وا  أعلم.  

 (.3/511(، حاشية ابن عابدين )0/111(، البحر الرائق )3/00تبيني احلقائق ) انظر:( 1)

مررع حاشررية  ليررويب  (،    املحرريل9/311(، هنايررة املحترراج )1/001مغنرري املحترراج ) انظررر:( 2)

(0/351.) 

(، 9/11(. وانظررر: املغنرري )211-0/211(، مطالررب أو  النهررى )1/058اإلنصرراف ) انظررر:( 3)

 (.5/049كشاف القناع )

مرنح اجلليرل (، 1/134حاشرية الدسرو ي )(، 1/213(، التاج واإلكليرل )2/551املدونة ) انظر:( 0)

(1/122) (1/082.) 

 (.9/311(، هناية املحتاج )1/001(، مغني املحتاج )0/031أسنى املطالب ) انظر:( 5)

 (.211-0/211(، مطالب أو  النهى )1/058(، اإلنصاف )1/211املغني ) انظر:( 1)
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إذا »: ،  رال ابرن  دامرة (2)يف هذه احلالة، وهو  ول املالكية يف أوال  األمار (1)القاهة

يف طهر واحرد وطئرا يلحرق النسرب مرن مثلره ، هأترت بولرد يمكرن أن وطم ر حن امرأت 

، أو يطأ اإلنسان  اريتره ثرم يبيعهرا  يكون منهام ، مثل أن يطأ الييكان  اريتهام املشرتكة

 بل أن يستربئها ، هيطؤها املشرتي  بل استربائها ، أو يطؤها ر حن بشبهة أو يطلق ر ل 

أهرا ، أو يطرأ إنسران  اريرة آ رر أو امرأتره بشربهة يف امرأته هيتزو ها ،رةه يف عردهتا ويط

الطهر الذي وطئها هيه سيدها أو زو ها ثم تأيت بولرد يمكرن أن يكرون مرنهام ، هإنره يررى 

                         
يعرف شربه الولرد بأبيره، والقياهرة: معرهرة النسرب وإحلراق الفررع بأصرله بنرار عرىل  المنئ   ب الذي (1)

(، 1/145(،    خمتف  ليل لل رريش )5/51) . ]انظر: هتح القديرمححظة أو ه الشبه بينهام

 ([.0/231(، كشاف القناع )14/309حتفة املحتاج )

 الرت:   رل عريل رسرول   ار يف حرديث عائشرة و د  لت السنة عىل اعتبار القياهة، ومن ذلك ما  

ظد      دتأمل ادري أ  زدز ًا املدتجلت نظدر منودنً إىل)ذات يوم مرسورًا تربق أسارير و هره هقرال:  ا  

حن ثب وأسنبب ظ    ت وصديهام   يوب  ت   ين  ؤوسهامل وظت  أ تابهام ممنل: إ   ذه األ تاح ظعضدهن بد  

(؛ ويف كتراب الفررائي 3312ر رم ) - باب صفة النبي  -]رواه الب اري يف كتاب املنا ب  (ظعض

 -اق القرائن الولردباب العمل بإحلر -ومسلم يف كتاب الرضاع  (؛1398، 1399ر م ) -باب القائن -

احلكم ظنلمنمدبل و دت دل صديهدن سديب » : 315يف الطرق احلكمية ص  ال ابن القيم  ([،1058ر م )

ل وص ل  دونئه الراشت  ل والص نظب ب  ظعت مل بيهم ص ر ظ  اخل نبل وصديل ظد  أ    سبل اهلل 

 .«جتنلب....ل وال خمنل  هلم ة الص نظب

املالكية ههم ال يعرضون أوال  احلرائر بار القياهة يف إثبات النسب، أما إىل عدم اعت لك  ل ب احليويب 

 عىل القاهة بل أوال  اإلمار هقط.

(، املدونرررة 1/531(،  مرررع األهنرررر )5/51(، هرررتح القررردير )1/205]انظرررر: بررردائع الصرررنائع ) 

 ([.1/082(، منح اجلليل )1/213(، التاج واإلكليل )2/551)

 (.1/082(، منح اجلليل )1/213(، التاج واإلكليل )2/551املدونة ) انظر:( 2)
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هإن أحلقته بأحدمها ، حلق به ، وإن نفته عن أحدمها ، حلق اآل رر ، وسروار  ..القاهة معهام.

و ال مالرك: ال يررى ولرد احلررت  ..ره اآل ر.ا عياه ، أو مل يدعياه ، أو ا عاه أحدمها وأنك

 .(1) «للقاهة، بل يكون لصاحب الفرارت الصحيح  ون الواطم بشبهة

أي حالة  -تأسيسًا عىل ما ذكره الشاهعية واحلنابلة هالظاهر أنه ال بد يف هذه احلالة [ 3]

ني من إ رار هحص للمحتروى الروراثي للجنر -استبدال مني الزوج يف التلقيح الصناعي 

ثم يعمل بنتيجة هذا الفحرص يف حتديرد  ،ولكل  من صاحب النطفة وزوج صاحبة الرحم

نسب الولد من  هة األب؛ وذلك ألن عمل القائن إنام هو النظر يف الشبه، والشربه يتبرع 

الصفات الوراثية، وهحص املحتوى الوراثي أ ق بكثة يف حتديد الصفات الوراثية، هتعني 

 املصة إليه حيث أمكن.

ما ُذكر هنا من االعتام  عىل هحص املحتوى الوراثي إلثبات النسب ال ينايف  ررار [ 0]

؛ إذ القررار يف النفري ال يف اإلثبرات، هرذا مرن  هرة، ومرن  هرة (2)املجمع الفقهي املتقردم

أ رى هإن االعتام  عىل هحص املحتوى الوراثي هنا إنام هو يف أحوال االشتباه التي ُيعمل 

هيكون إعامل هحص املحتوى الوراثي أوىل وأ ق، واالعتام  عليه  ، ول القاهةهيها الفقهار 

أما يف حال عدم االشتباه هكام أن الولد للفرارت وال يلتفت لقول القاهرة، هكرذا ال  ،أحرى

 يلتفت لفحص املحتوى الوراثي، وا  أعلم.

هرذه املسرألة هت رريج إذا و ع االستبدال ملني الزوج بتواطرؤ الزو رة مرع الطبيرب أما 

يف مسألة استد ال املرأت ملني أ نبي عنهرا وأثرر  -ر هم ا   -ينبني عىل ما ذكره الفقهار 

، وتفاصيل األحكام الناجترة لرن ختتلرن كثرةًا (3)ذلك يف النسب، و د تقدم ذلك تفصيًح 

                         
 (.1/211املغني )( 1)

 .158( ص 2)

 .184-192ما تقدم ص :انظر( 3)
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 يف حالة عردم تواطرؤ الزو رة مرع الطبيرب؛ إذ احلنفيرة واملالكيرة جيعلرون احلكرم عام تقدم

، والشاهعية جيرون االستد ال  رى الوطر بشبهة إذا كان املنري (1)للفرارت يف هذه احلالة

، وهو أحد القرولني عنرد احلنابلرة، وعرىل هرذا القرول يمكرن االسرتعانة بفحرص (2)حمرتماً 

 .-كام تقدم  ريبًا  -املحتوى الوراثي لتحديد نسب املولو  

 -بعدم إحلراق النسرب باسرتد ال منري أ نبري  لكن عىل القول الثاين عند احلنابلة القايض

 خترريج  روهلم نفرس اخلرحف املتقردم يف نطبرق عرىلسي تلن احلكم  لريحً، وي -وهو املذهب 

نسبة املولو  إىل صاحب الفرارت أو اعتبراره مقطروع النسرب مرن  هرة األب يف حرال التلقريح 

ًا لرزوج، واأل ررب أنره إذا بمني أ نبي إذا كانت املرأت التري احتضرنت البويضرة امللقحرة هراشر

 طع بأن الولد ليس من زوج املرأت هإنه يكون مقطوع النسب مرن  هرة األب، وإذا احتمرل أن 

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)تكون املرأت  لت من زو ها هإنه ينسب إىل الزوج

يف أن احلقيقة اليعية للزنرا ال تكرون بغرة وطر  -هم ا  ر  -ال  حف بني الفقهار 

؛ و د نصوا عىل أن الر ل إذا وطم امرأت بني ه ذهيا هد ل املني إىل هر ها هإن (4)يف هرج

                         
 .  عىل أن الولد للفرارت ال ملن استد ل منيه، هكذا هنا هقد نصوا يف مسألة االستد ال  احة أبن املنلكيب( 1)

أهنرم يف حرال الروطر  113ة الرزوج، وتقردم صأما احلنفية ههم ال يثبتون النسرب باالسرتد ال لغر 

 بشبهة يثبتون النسب للزوج ال للواطم، ومقتىض ذلك هنا إثبات النسب للزوج صاحب الفرارت.

أن املني حمرتم؛ إذ إنه منّي أعد لغرض التلقيح الصناعي برني نطفتري زو رني كرام تقردم  والورض  ين( 2)

 .111ص

 .158-151( انظر ما تقدم ص3)

(، حاشرية 9/398(، التراج واإلكليرل )2/103(، الفتراوى اهلنديرة )3/115تبيني احلقائق ) ( انظر:0)

(، اإلنصرررراف 1/022(، هنايررررة املحترررراج )5/001(، مغنرررري املحترررراج )0/313الدسررررو ي )

 (.  1/85(، كشاف القناع )14/191)
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ملرا أترى مراعز برن  رال:  ، ويدل عىل ذلك حديث ابن عباس (1)ذلك ال يو ب احلد

.  رال: ال يرا رسرول ا ، (ر لعدك   د ل أو   ز ل أو نظد) ال له:  مالك النبي 

  .(2) ال: هعند ذلك أمر برمجه ،ال َيْكنِي (َأن ْكَيَهن) ال: 

وبنار عىل ذلك هإن مرن املقطروع بره أن حرد الزنرا ال يثبرت يف حرال مرا إذا ترم التلقريح 

الصناعي بني حيوان منوي لر ل وبويضة المرأت ال تربطهام عح ة الزو ية؛ وذلك لعدم 

، برل (3)ليعية للزنا، وإىل هذا ذهب عامرة البراحثني والفقهرار املعرا ينو و  احلقيقة ا

                         
 (.  253، 2/81( انظر: تبفت احلكام )1)

ر ررم  -هررل يقررول اإلمررام للمقررر لعلررك ملسررت أو ،مررزت برراب -رواه الب رراري يف كترراب احلرردو  ( 2)

(1039.) 

مشركحت املسرؤولية ، 091ص -آرار يف التلقيح الصرناعي للشريخ بردر املترو  عبرد الباسرط  ( انظر:3)

اإلنجاب  ،(215، 213) ص -، التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي 01ص -الطبية لعامر القي  

، أطفال األنابيب برني 250-252ص -نني لعمر ،انم ، أحكام اجل05ص -الصناعي ملحمد زهرت 

، 230 ،51)ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي 222ص -العلم والييعة لزيا  سحمة 

(، األحكررام الطبيررة املتعلقررة بالنسررار 1/112) -املوسرروعة الفقهيررة لأل نررة لسررعيد موهعررة  (،255

، األحكام اليعية 239ص -بيي ملهند العزت احلامية اجلنائية للجسم ال، 84ص -ملحمد منصور 

، أطفال األنابيب أليب ييع 194ص -والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

زراعررة  ،295-294ص -، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ 12ص -عبررد اهلررا ي 

اجلررررائم املتصرررورت ، 92ص -231-234ع ، 11ص -228ع  -األ نرررة هلاشرررم مجيرررل عبرررد ا  

 -العلرم واإليرامن للنير والتوزيرع  - .شو ي زكريرا الصراحلي  -بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي 

 .  94ص - م2441هر/1029 - 1ط -مف  - سوق 
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 .(1)حكاه بعضهم اتفا ًا 

و د رأى أحد الباحثني أن عدم إ امة احلد هنا ربام يتعرارض مرع مرا ذهرب إليره بعري 

الفقهار من اعتبار احلََبل من عحمات الزنا إذا مل تكرن املررأت احلربىل ذات زوج، ثرم مل جيرب 

ا اإلشكال لكنه رأى أن يأ ذ برأي ،البية العلامر الذين يرون أن احلبل ليس  رينرة عن هذ

 . (2)عن الزنا

                         
، و د أشار إىل اتفاق الباحثني يف الفقه عرىل عردم (1/324) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة  ( انظر:1)

د، مشةًا بذلك إىل و و  من  ال بتوصين هذه اجلريمة عىل أهنا زنا لكرن مرن القرانونيني، إ امة احل

 ،213ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصراحلي لذلك مل يعد  وهلم  حهًا. وانظر لقول القانونيني: 

 .   19ص -اجلرائم املتصورت بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي 

، 220-222ص -ل الباحث زيا  أ د سحمة يف أطفال األنابيب بني العلرم واليريعة  و و ذا  ب( 2)

 و د نسب القول بأن احلبل من عحمات الزنا إىل املالكية، والشاهعية يف رواية.

والنسبة إىل الشاهعية ،ة صحيحة، ولعل املرا  احلنابلة، وهذا الوهم إنام  ار للباحث من املصردر الرذي نقرل     

 (.5/85) - ار الفكر  -عبد الر ن اجلزيري  -وهو الفقه عىل املذاهب األربعة منه 

لكرنهم  صروا ذلرك باملقيمرة  -والذين ذهبوا إىل أن احلبل لغة ذات زوج مو ب حلد الزنرا هرم املالكيرة     

ذهب واحلنابلرة يف روايرة ليسرت هري املر -التي مل تدل القرينة عىل صد ها يف  عوى الغصب  ون الغريبرة 

ا تارها شيخ اإلسحم ابن تيمة بيط أال تدعي شبهة، أمرا اجلمهرور مرن احلنفيرة والشراهعية واحلنابلرة يف 

ح دد  وإلا أج : »(13-8/12)يف املغنري  املذهب هح يقيمون احلد بمجرر  احلبرل،  رال ابرن  دامرة 

أكر د  ل أو وجتئد  ظشد هب ل أو  من  ادص  أهنن  ابرأة ال  وج هلن وال سيت ل مل  دزبهن احلت ظذلك ل واسألل

ل مل  تل و ذا  بل أ  حييوب ل والشنمعت. و نل بنلدك: صديهدن احلدت إلا كنند  بمي دب  دري  مل اعرتف ظنلزنن

 .« ر  ب ل إال أ  اظهر أبن ا  اإلكراه ل ظأ  اأيت بسيغيثب أو من  ب

(، الير  الكبرة 2/101هرت النرةت )(، اجلرو5/213(، هتح القدير )110، 3/03]انظر: تبيني احلقائق )       

 احلراوي الكبرة(، 8/258(، مرنح اجلليرل )9/380(، التراج واإلكليرل )0/318مع حاشية الدسو ي )

 ار  -حييرى برن أيب اخلرة العمرراين  -البيران (، 0/134(، حاشية الرميل عىل أسنى املطالرب )13/221)

(، اإلنصررراف 92-1/91(، الفرررروع )12/358) - اعتنرررى بررره:  اسرررم برررن حممرررد النررروري -املنهررراج 

         .([29/330(،  موع هتاوى شيخ اإلسحم )1/183(    منتهى اإلرا ات )14/188)
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؛ ذلررررك أن مررررن يرررررى احلبررررل مررررن عحمررررات واحلميمددددب أندددده ال إشددددكنل أمددددالً 

، (1)الزنرررا يقيرررد هرررذا برررأال تظهرررر  رينرررة تررردل عرررىل صررردق املررررأت أنررره لررريس مرررن زنرررا

زنررررا؛ إذ بالتأكيررررد إن عمليررررة نقررررل ويف مسررررألتنا القرينررررة ظرررراهرت أنرررره لرررريس مررررن 

اللقيحررررة إىل رحررررم هررررذه املرررررأت سررررتكون موّثقررررًة يف مركررررز عررررحج العقررررم الررررذي 

 تم هيه نقل اللقيحة.

                         
الرواية املتقدمة إنام يو بون احلد ما مل تدع شبهة، أما املالكية هرح ينفرع عنردهم ا عاتهرا  منحلينظدب ة( 1)

ار، ومرن النصروص الدالرة عرىل أن املالكيرة إنرام الشبهة حتى تردل  رينرة عرىل صرد ها يف هرذا اال عر

 يعتربون احلمل يف إ امة احلد حيث ،لب عىل الظن أنه من زنا ما ييل:

إن  الت: وطئت بني الف ذين، »: -( 2/81كام يف تبفت احلكام البن هرحون ) - ال ابن رشد اجلد *  

د عنهرا ، ألن ذلرك  كرن و رال و  ل املار إىل هر ي ، هكان احلمل عن ذلك، هينبغري أن يردرأ احلر

]واحلديث الذي ذكره ال يصرح مرهوعرًا. انظرر كشرن اخلفرار  .«(اد ءوا احلتود ظنلش هن ) :

(1/13.]) 

املرأت إذا ظهر هبا  ل ومل يعرف هلا زوج، أو كانت أمرة وكران »(: 0/318و ار يف حاشية الدسو ي )*  

الغصب عىل ذلك بح  رينرة تشرهد هلرا برذلك، وال  سيدها منكرا لوطئها هإهنا حتد، وال يقبل  عواها

 عواها أن هذا احلمل من مني  بره هر هرا يف احلرامم، وال مرن وطر  نري ، إال لقرينرة مثرل كوهنرا 

 .«عذرار وهي من أهل العفة

سررئل عبررد ا  بررن عيسررى عررن  اريررة بكررر زو هررا أبوهررا هررابتنى »(: 8/258ويف مررنح اجلليررل )*   

د ألربعررة أشررهر ، هررذكر ذلررك هلررام هقالررت إين كنررت نائمررة هانتبهررت للبلررل هبررا زو هررا هأتررت بولرر

برررني ه رررذي، وذكرررر زو هرررا أنررره و ررردها عرررذرار ، هأ ررراب بأهنرررا ال حترررد إذا كانرررت معروهرررة 

بالعفررراف وحسرررن احلرررال... هرررذا يفيرررد أن ظهرررور احلمرررل يف ،رررة ذات الرررزوج والسررريد  رررد ال 

  .«يو ب احلد لقرينة
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؛ واسرتدلوا عرىل (1)لكن شذ بعي الباحثني وذهبوا إىل ثبوت حد الزنرا يف هرذه احلالرة

                         
عبد السحم عبد الرحيم السكري يف كتابه التلقيح الصناعي بني احلل واحلرمة  هذا الدكتور ل ب إىل( 1)

 .111ص -م 1885 - 1ط -مف  -مطبعة  ا ت احلديثة  -

إىل الردكتور  294ص - أحكام التلقيح ،ة الطبيعيو د نسب هذا القول الدكتور سعد الشويرخ يف       

 الروعي اإلسرحمي لة  -عنوان )يف التلقيح الصناعي( ، مشةًا إىل ما ور  يف مقال له بأ د الكر ي

هري زنرا مرن كررل »، ونصره:  10ص -م  1811 يسرمرب  18هرر/1381ذو القعردت  - 93العرد   -

و ه، ومعروف لكل إنسان مو ن اإلسحم من الزنا، بل مو ن العامل كله منه، وإال هرام الفررق برني 

أو اتصراالً ،رة طبيعري بنقرل نطفتره إىل ر هرا مرا  ام اتصال ر ل بامرأت أ نبية عنه اتصراالً طبيعيرًا 

 .«املعنى العام لتحريم الزنا يف اإلسحم إنام هو احلفا  عىل نقاوت األنساب

لكن ال يبدو   أن النص السابق كاف  يف نسبة القول بإ امة حد الزنا يف حالة التلقيح الصناعي بنطفرة       

ك ألنه يف معرض تقرير حرمة هذا الفعل هحسب، وما  ام أنه ؛ وذلأ د الكر يأ نبي إىل الدكتور 

 مل يف  بإ امة احلد همن الصعب نسبة القول بذلك إليه.

يوضح هذا أن كثةًا  ن تكلم يف حكم التلقيح الصناعي بنطفة أ نبي يذكرون يف معرض استدالهلم        

لكرنهم عنرد كحمهرم عرن إ امرة احلرد ، والدكتور أ د الكر يعىل احلرمة كحمًا من  نس ما ذكره 

 يذكرون أن احلد ال يقام لعدم حتقق الوطر، ومن األمثلة عىل ذلك:

ولو هرض وأن املرأت  لرت »: 12ص -.  يقول الدكتور أبو ييع حممد عبد اهلا ي يف أطفال األنابيب 1

ولرو أ ررت، لقصرور  يف ، لكنها ال حتد حرد الزنرا مننه حيكم صديهن ظنلزننمن التلقيح بامر ر ل أ نبي 

بعي اجلوانب، ومن أمهها املعا ت اجلنسية، وهقدان اللذت، أما الزنا هفيه اللذت، لكن جيمع بني الزنا 

 .«والتلقيح بامر ر ل أ نبي ا تحط األنساب، الذي هو من أكرب أسباب حتريم الزنا

كارم ،نريم توى نقلها عنه كل  من يف ه -سابقًا  رئيس جلنة الفتوى باألزهر -الشيخ عطية صقر .  يقول 2

 210ص - التلقريح الصرناعييف  شرو ي الصراحلي، والدكتور 342ص-االستنساخ واإلنجاب يف 

وإذا كان اإلسحم  د حررم »، ونصها: 18ص -اجلرائم املتصورت بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي و

  = وهري إيرحج  ضريب -ة املعروهرة هإن الزنا ال يتحقق هقط بالصورت التقليدي ،الزنا، وشد  عقوبته
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حرول إىل هسرا  عرام ذلك بأن هذه الوسيلة للتلقيح يف معنى الزنا، بل إهنرا عنرد التطبيرق تت

أ طر من  ر   ريمة الزنا، وكون هذه الوسيلة لإلنجاب اختذت اسراًم أو وصرفًا  ديردًا 

ليس بمرربر لتعطيرل احلرد؛ ألن العرربت ليسرت بتغيرة املسرميات، وإنرام العرربت باألهرداف 

 .(1)واملآالت عند التطبيق

، وهرو ،رة (2)نهوهذا القول هيه إ حام لل ارج عن طبيعة اليشرر يف  روهره ومضرمو

و،اية  ،عىل أنه ال حد بغة إيحج -ر هم ا   -صحيح ألبتة؛ إذ إنه خيالن إمجاع الفقهار 

ما اسُتدل به عليه إنام يقررر حرمرة التلقريح الصرناعي بنطفرة أ نبري؛ ملرا يرتترب عليره مرن 

 ،مفسدت ا تحط االنساب، أمرا احلرد هرح يثبرت إال بتحقرق  وط إ امتره، هاحلرمرة يشر

ٍب  ليس صىل  نئ ٍ ): وإ امة احلد يشر آ ر، وهذا  ياس سائر احلدو ،  ال  يَْيه   وال بج

                                                          
ومنره:  بل هناك بعي الصور التي يتحقق هبا مرا يتحقرق بالزنرا التقليردي، -الذكر يف هرج األنثى  =

إ  ال مار ر ل أ نبي عن امرأت يف هر ها، و د حيصل منه  ل، ختتلط به األنساب، ويثور النرزاع، 

سحم هذا األمر، كام حرموا ،رةه  را يشربهه ولذلك حرم العلامر يف اإل ؛وتضيع احلقوق والوا بات

أنره يقررر بكحمره  - الردكتور شرو ي الصراحليك -، و رد ههرم الربعي هعرًح «يف الوسيلة والنتيجرة

عمرر السابق أن التلقيح الصناعي بنطفة أ نبي يعترب زنا، ولكن  ار يف آ ر هتروى أ ررى لره نقلهرا 

أن صورت التلقيح ختتلن إىل حرد مرا عرن صرورت  ولوال»ما نصه:  253ص -أحكام اجلنني يف ،انم 

، ومثل ذلك  ار يف هتوى ثالثة ذكرها الدكتور عطا «الزنا، لو ب به احلد املقرر هلذه اجلريمة املنكرت

 .251ص -بنوك النطن واأل نة السنباطي يف 

 ، وا  تعاىل أعلم.  135ص وانظر أيضًا ما تقدم عن الشيخ بكر أبو زيد  

 .  111ص -لتلقيح الصناعي لعبد السحم السكري ا( انظر: 1)

 .  239ص -احلامية اجلنائية للجسم البيي ملهند العزت  ( انظر:2)
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ددَيد سٍ  وال ْ ، هرراجلميع أ ررذ املررال بغررة و رره حررق، أحرردهم باسررتعامل اخلديعررة، (1)(  ددع خمج

واآل ر بالقهر والغلبة، والثالرث باخلفرة والرسرعة، ومل جيرب احلرد عرىل أحرد مرنهم لعردم 

كام نصب ا  تعاىل الرسر ة »: اليعية يف هعلهم،  ال القرايف  و و  حقيقة الرس ة

 اونصرب الزنر ومن أ ذ ماال بغة الرسر ة ال جيروز  طعره، سببا للقطع حلكمة حفظ املال،

 اهمن سعي يف التباس األنساب بغرة الزنر سببا للر م حلكمة حفظ األنساب لئح تلتبس،

م كبرارا هرح يعررههم آبراتهم ال جيروز رمجره بأن جيمع الصربيان ويغيربهم صرغارا ويرأيت هبر

 .(2)«لذلك

و د نا ش البعي القول بثبوت حد الزنا باالعرتاض أن تكون احلكمة من جتريم الزنا 

هي ا تحط األنساب، بل احلكمة هي صيانة حرمة الزو ية واحلفا  عىل حقوق كلٍّ من 

 .(3)الزو ني، واإل حص الزو ي لكلٍّ منهام

وإن كانت هري املعترربت يف القرانون  -شة ليست بيشر من منظور اليع لكن هذه املنا 

؛ وذلك ألن الييعة اإلسحمية تعا ب عىل كل اتصال  ن   ائم عىل أساس -الوضعي 

                         
(؛ والرتمذي يف 0383ر م )  -باب القطع يف اخللسة و اخليانة - او  يف أول كتاب احلدو   أبورواه ( 1)

( 1009ر رم ) -تلس واملنتهربباب ما  رار يف اخلرائن وامل ر -  كتاب احلدو  عن رسول ا 

باب ما ال  طرع  -والنسائي يف املجتبى ر يف كتاب  طع السارق  ؛«هذا حديث حسن صحيح»و ال: 

ر م  -باب اخلائن و املنتهب و امل تلس -(؛ وابن ما ه يف كتاب احلدو  0812، 0811ر م ) -هيه

جمروع طر رره (، وصرححه بم12/82بطر ره يف هرتح البرراري ) (؛ و رواه ابرن حجررر 2581)

   (.9/12يف إروار الغليل ) الشيخ األلباين 

 (.  3/121( الفروق )2)

اجلررائم املتصرورت بالنسربة لعمليرة التلقريح ، 215ص -التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي  ( انظر:3)

 .  94ص -الصناعي لشو ي الصاحلي 
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،ة  عي، وتعا ب عىل الزنا باعتباره رذيلة بحد ذاتره، ونظررًا ملرا يرتترب عليره مرن آثرار 

 . (1)ضارت باأليت واملجتمع بو ه عام

كررررن ال بررررد مررررن التنّبرررره إىل أن عرررردم ثبرررروت حررررد الزنررررا ال يعنرررري أن يفلررررت مررررن ل

 -ر هررررم ا   - القاعرررردت املقررررررت عنررررد الفقهررررار ررررام هبررررذه العمليررررة مررررن العقوبررررة؛ إذ 

 ،(2)أن مررررن أتررررى معصررررية ال حررررد هيهررررا وال كفررررارت هإنرررره ييررررع يف حقرررره التعزيررررر

                         
 . 344، 281ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ( انظر:1)

هإن الزنا برامرأت الغرة هيره » (:15/121)يف  موع الفتاوى  اإلسحم ابن تيمية  و مبل شيخ 

وظلرم الرزوج  حقان مانعان كل منهام مستقل بالتحريم، هالفاحشة حرام حلق ا  ولو ريض الرزوج،

كام لرو ظلمره  بحيث لو سقط حق ا  بالتوبة منه هحق هذا يف امرأته ال يسقط،، يف امرأته حرام حلقه

ثرم لرو  ردر مرع هرذا أن الرزوج ريض  ...ذ ماله وتاب من حق ا  مل يسقط حرق املظلروم برذلكوأ 

بالفاحشة وأبا  امرأته مل يكن هذا  ا يبيحها حلق ا  وحلقه أيضا، هإنه ليس كل حق لإلنسران لره أن 

مثل ما يعطيه يسقطه، وال يسقط بإسقاطه، وإنام ذاك هيام يبا  له بذله وهو ما ال رضر عليه يف بذله،  

 . «من هضل مال ونفع، وأما ما ليس له بذله هح يبا  بإباحته

إعرحم املرو عني  ،83ص - (، الطرق احلكميرة34/38()29/218 موع هتاوى ابن تيمية )انظر: ( 2)

حممد بن حممد برن  -معامل القربة يف معامل احلسبة ، 098ص - األشباه والنظائر للسيوطي، (2/11)

وانظرررر: تبيرررني  .181ص -كمررررب ج  - ار الفنرررون  -ملعرررروف برررابن األ ررروت أ رررد القرررريش ا

(، اليرر  الكبررة مررع حاشررية 5/08(، البحررر الرائررق )5/301(، هررتح القرردير)3/241احلقررائق)

(، 8/355(، مررنح اجلليررل)0/045(، اليرر  الصررغة مررع حاشررية الصرراوي)0/350الدسررو ي )

حاشرية (، 9/24(، هناية املحتاج)8/111حتاج)حتفة امل، 283ص - األحكام السلطانية للامور ي

(، 1/121(، كشرراف القنرراع)14/238(،اإلنصرراف )0/241   املحرريل عررىل املنهرراج) ليررويب 

 (. 1/224مطالب أو  النهى)
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ألمررررر أو مررررن لررررو  او ،تعزيررررز كررررل مررررن شررررارك يف هررررذه العمليررررة (1)الوا رررربه

 .(2)أو القضات حتديد العقاب املناسب هلذه اجلريمة ينيبه

                         
ر هرم ا  -يف و وب التعزيرر عرىل اإلمرام: هرذهب الشراهعية  - ر هم ا  تعاىل- ا يد  الومهنء( 1)

يس بوا ب عىل اإلمرام، برل لره أن يرتكره إذا رأى يف ذلرك مصرلحة، وذهرب إىل أن التعزير ل -تعاىل

إىل و وب التعزير إال أن يغلب  من احلنفيرة، و املالكية، واحلنابلة -ر هم ا  تعاىل-مجهور الفقهار 

، واسرتثنى احلنفيرة و احلنابلرة مرن  رواز  عىل ظن اإلمام أن املصلحة يف العفو هيجوز له العفو حينئذ 

 و التعازير املنصوص عليها هح جيوز هيها العفو مطلقا.العف

يف عبارت؛ وذلك ألن اجلمهور جيوزون لإلمرام العفرو  وبتأمل كحم الفريقني يظهر أن اخلحف  حف         

عن التعزير إذا رأى يف ذلك مصلحة، وهذا هو عني  ول الشاهعية؛ إذ إهنم يقصدون بعردم و روب 

 أن يعفو عنه إذا رأى يف ذلك مصلحة ال مطلقا. التعزير عىل اإلمام أن له

 وعليه هاألصل و وب التعزير عند اجلميع ما مل تظهر مصلحة يف العفو، وا  تعاىل أعلم.

(، الردر امل ترار مرع 5/08(، البحرر الرائرق مرع حاشرية ابرن عابردين )5/301]انظر: هتح القردير)        

(، 9/84(،    خمتف  ليرل لل رريش )1/324(، مواهب اجلليل )0/15حاشية ابن عابدين )

(، مغنرررري 8/191(، حتفررررة املحترررراج )14/111(، روضررررة الطررررالبني )8/355مررررنح اجلليررررل )

(،كشررراف 3/301(،    منرررتهى اإلرا ات )201، 14/238(، اإلنصرراف )5/521املحترراج)

 .  ([120، 1/121القناع)

 -، اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 01ص -مشرركحت املسررؤولية الطبيررة لعررامر القي رر  ( انظررر:2)

 -، أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيرا  سرحمة 250ص -، أحكام اجلنني لعمر ،انم 05ص

 -، املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة 51ص -، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 222ص

 -لتكرراثر للسرريد مهررران (، األحكررام اليررعية والقانونيررة للتررد ل يف عوامررل الوراثررة وا1/324)

، زراعرة األ نرة هلاشرم 291-295ص -، أحكام التلقيح ،رة الطبيعري لسرعد الشرويرخ 194ص

   .84-91ص -231-234ع  -مجيل عبد ا  
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و ررد  عررل نظررام وحرردات اإل صرراب واأل نررة وعررحج العقررم يف اململكررة العربيررة 

السعو ية، يف املا ت الثانية والثحثني منه عقوبة حقن نطن أو أ نة يف امرأت من ،ة زو ها 

 عقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية:

 .ئتي ألن ريال، وال يزيد عىل يسامئة ألن ريالارامة مالية ال يقل مقدارها عن م،[ 1]

 السجن مدت ال تزيد عن يس سنوات.[ 2]

 . (1)إلغار الرت يص بمزاولة املهنة[ 3]

إىل أن بعي الباحثني  ن يرى عدم إ امة احلد يف حال التلقيح الصرناعي  وأشري أ رياً 

ن يصل هبذا التعزير إىل الر م، ولكّن تنفيذ العقوبة ال يكون بنطفة أ نبي رأى أن لإلمام أ

 .(2)حدًا بل تعزيرًا 

مررن  ررنس مررا جيررب برره وهررذا القررول ،ررة صررحيح؛ إذ ال  ائررل بررأن مررن هعررل  نايررة 

،  ال شريخ اإلسرحم ابرن (3)أنه جيوز تعزيره بالقتلملانع وعارض لكن مل جيب احلد و احلد

                         
 - ريردت أم القررى  -انظر: الحئحة التنفيذيرة لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم ( 1)

   .14ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  

   .289ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت انظر: ( 2)

عىل  حف بينهم يف  -من احلنفية والشاهعية واحلنابلة ال يبلغون بالتعزير أ نى احلدو   مجهب  العدامء( 3)

، واملالكية يف املشهور يرون  واز الزيا ت يف التعزير ولو  اوز مقدار احلد، ،ة أهنم -تفاصيل ذلك 

العمبظدب »( هقرال: 8/109يف املغني ) عزير بالقتل، و د ر  عىل  وهلم ابن  دامة ال جييزون الت

صىل  ت  اإلجراح واملعصيب ل واملعنيص امليصبص صىل حتود ن أصظم ب   ري ن ل مدال جيدب  أ    دد  

ة أ ب  األبر   صمبظب أصظ هن. وبن  نلبه  ؤدي إىل أ  ب    ل ابرأة حرابن ل  رضب أكثر بد  حدت 

 .  =«أل  الزنن بع صظ ه وم شه ل ال جيب  أ   زاد صىل حته ل مام دونه أوىل ;ن ل و ذا  ري جنئز الزن
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أحردها: عير  يه ثحثة أ وال يف مرذهب أ رد و،رةه.وأما أكثر التعزير هف»: تيمية 

وإمرا تسرعة وسربعون  ;إمرا تسرعة وثحثرون سروطا  ; لدات. والثاين:  ون أ رل احلردو  

وهذا  ول كثة من أصحاب أيب حنيفة والشاهعي وأ رد. والثالرث: أنره ال يتقردر  سوطا،

إحردى بذلك، وهرو  رول أصرحاب مالرك وطائفرة مرن أصرحاب الشراهعي وأ رد وهرو 

التعزيرر عرىل  :مثل الروايتني عنه، لكن إن كان التعزير هيام هيه مقدر مل يبلد به ذلك املقدر،

والتعزيرر عرىل املضمضرة براخلمر ال يبلرد بره حرد  ي ة  ون النصراب ال يبلرد بره القطرع،

وهذا القول أعدل األ وال، عليره  والتعزير عىل القذف بغة الزنا ال يبلد به احلد، اليب،

ال يبلد يف التعزير يف كرل »، و ال: (1)«وسنة  لفائه الراشدين سنة رسول ا    لت

هيجرروز التعزيررر يف املبررا ت   ريمررة احلررد املقرردر هيهررا وإن زا  عررىل حررد مقرردر يف ،ةهررا،

املحرمة ويف الرس ة من ،ة حرز بالرضب الرذي يزيرد عرىل حرد القرذف وال يبلرد برذلك 

  أعلم.، وا  تعاىل(2)«الر م والقطع

                                                          
=وأيضًا همن يرى التعزير بالقتل من الفقهار إنام يرون هذا لإلمام األعظم يف الذنوب الكبار التي هلرا        

يف  مرروع الفترراوى  تيميررةكررام أشررار إىل ذلررك شرريخ اإلسررحم ابررن  - طرهررا العررام عررىل األمررة 

 ، وليس ما نحن هيه من ذلك.-(35/041)

ال  ائل بأن من هعل  ناية من  نس مرا جيرب بره احلرد، هن لص  ا تقدم إىل النتيجة املتقدمة وهي:          

 ، وا  أعلم.ولكن مل جيب احلد ملانع وعارض ، أنه جيوز تعزيره بالقتل

(، مرنح 9/031(، التراج واإلكليرل )0/14اشية ابرن عابردين )(، ح1/10]انظر: بدائع الصنائع )        

، 151ص -(، الطرق احلكمية 9/23(، هناية املحتاج )5/525(، مغني املحتاج )8/359اجلليل )

 ([   1/223مطالب أو  النهى )

 (.  29/149(  موع الفتاوى )1)

 (.  35/045( املصدر السابق )2)
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ر هرم  -يمكن بيان أثر املشاركة بالنطن يف العدت من  حل ما ذكره أهرل العلرم 

يف إجياب العدت عىل املرأت إذا زنت، ومرا حيرل لزو هرا منهرا أثنرار العردت، وبيران  -ا  

 ذلك كام ييل:

 و وب العدت عىل الزانية عىل  ولني:  يف -ر هم ا   -ا تلن أهل العلم 

 (1)أن املزين هبرا ال عردت عليهرا؛ ألن مرار الزنرا ،رة حمررتم، وإليره ذهرب احلنفيرة األول:

 . (2)والشاهعية

أن املرزين هبرا جترب عليهرا العردت؛ وذلرك للحا رة إىل معرهرة بررارت ر هرا منعرًا الثنين: 

، إال أن املالكية ال يسموهنا عدت بل (4)بلةواحلنا (3)ال تحط األنساب، وإليه ذهب املالكية

 استرباًر، وجيعلون هذا االستربار عىل  در العدت يف احلرت.

وهذا عند الشاهعية ، (5) هعىل القول األول جيوز لزوج الزانية أن يستمتع هبا وأن يطأها

لوطر لرئح بإطحق ، أما عند احلنفية هيستثنى من ذلك ما إذا تبني  لها من الزنا ، هيحرم ا

 يسقي ماره زرع ،ةه .

                         
 (.  1/015(،  مع األهنر )0/101البحر الرائق )(، 3/182( انظر: بدائع الصنائع )1)

 (.  1/121(، هناية املحتاج )5/19(، مغني املحتاج )9/234( انظر: حتفة املحتاج )2)

(، الير  الكبرة 0/104(،    خمتف  ليرل لل رريش )019-5/011( انظر: التاج واإلكليل )3)

 (.  2/011مع حاشية الدسو ي )

 ( .  5/025(، كشاف القناع )3/244(،    منتهى اإلرا ات )8/285( انظر: اإلنصاف )0)

(، أسرنى املطالرب 3/30(، حاشية ابن عابدين )0/324(، هتح القدير )13/152( انظر: املبسوط )5)

 (.  0/00(، حاشية البجةمي عىل    اخلطيب )3/383)
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ولو  - (1)ل لزوج الزانية أن يطأها حتى تنقيض عدهتارررىل القول الثاين ال حيررروع

، ويف حررل االسررتمتاع بررام  ون الفرررج - (2)حً مررن الررزوج  بررل الزنررارررركانررت حام

هررأبيح  لعرارض خيرتص بره الفررج،يم اجلررامع ألن حترر ؛، واأل ررب  روازه(3) رحف

لكن حل االستمتاع مقيد بأن يأمن عرىل نفسره ، (4)منها بام  ونه كاحليي االستمتاع

الو وع يف اجلامع، هإن مل يأمن ذلك حرم عليه االستمتاع هبرا يف هرذه احلالرة؛ ألن مرا 

 أ ى إىل حرام ههو حرام.

وبنار عىل ما تقدم هإن املرأت املتزو ة إذا  امت بإ رار تلقيح صرناعي بنطفرة أ نبري هرإن حرل 

وهو مقتىض مذهب اجلمهرور  حهرًا  -متاع زو ها هبا ينبني عىل اخلحف املتقدم، والرا ح است

 ذلك ملا ييل:  ، وأنه ال حيل له أن جيامعها  -للشاهعية 

                         
   منتهررى (، 0/104(،    خمتفرر  ليرل لل ررريش )019-5/011الترراج واإلكليرل )( انظرر: 1)

   ( .5/025كشاف القناع )، (3/244اإلرا ات )

مطالرب أو   كرام يف -هقد أطلقوا حرمة االستمتاع باجلامع عىل الرزوج، و   بعضرهم  أبن احلينظدب( 2)

 أنه حيرم اجلامع ولو كانت املرأت حامًح من الزوج  بل الزنا. - (5/511النهى )

ن عنردهم أ روال أ ررى: هقيررل براجلواز، و يرل بالكراهرة، و يررل أمرا املالكيرة هاملرذهب احلرمرة، لكرر 

(، حاشرررية الصررراوي عرررىل اليررر  الصرررغة 5/019ب رررحف األوىل. ]انظر:التررراج واإلكليرررل )

 (.[  0/341(، منح اجلليل )2/119)

، وللحنابلة و هان، واملقدم عند املالكية منرع االسرتمتاع برام  ون الفررج، واملرذهب مدداملكيب  بال ( 3)

 عند احلنابلة  واز االستمتاع بام  ون الفرج.

(، اإلنصرراف 0/104(،    خمتفرر  ليررل لل ررريش )511، 5/019]انظررر: الترراج واإلكليررل ) 

 [.  (3/244   منتهى اإلرا ات )، (8/285)

 .  (5/510(، مطالب أو  النهى )3/244   منتهى اإلرا ات ) ( انظر:0)
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ال حيددل البددرم  ددؤب  ظددنهلل واليددبح اة ددر أ   سددمت بددنءه   ع ): ولرره [ 1]

 .(1)( ريه

حٍّ عررىل برراب أنرره أتررى بررام عررن النبرري  حررديث أيب الرردر ار [ 2] رر رأت ُ ِ

لمدت ) :هقالوا: نعم، هقال رسول ا   (لعده  ر ت أ   دم هبن؟)، هقال: (2)ُهْسَطاط

مه   أ  ألعيه لعين  ت ل بعه  ربهل كي   ب ثه و ب ال حيل له؟ كي   سيختبه و ب 

 .(4)(3)(ال حيل له؟

                         
(؛ 11881، 11884ر ررم ) رويفررع بررن ثابررت األنصرراري  رواه أ ررد يف املسررند يف حررديث( 1)

يف  ابن حجر (؛ و ال احلاهظ 2159ر م ) -باب يف وطر السبايا -أبو او  يف كتاب النكا  و

 (:851ر ررم ) - 352ص -م 1881هررر/1011 - 1ط -الريرراض  - ار السررحم  -بلرروغ املرررام 

، (5/101لبراين يف إروار الغليرل )األالشريخ حسرنه ، واحلديث «وحسنه البزار ،صححه ابن حبان»

 . بطر ه وشواهدهوصححه حمققو مسند اإلمام أ د 

بمرريم مضررمومة ثررم  رريم  (ِجررّح )املُ »: (5/218)يف  حرره لصررحيح مسررلم    ددنل اليددبوي( 2)

هسرطاط  سرت لغرات: الفسرطاط()ويف  وهي احلامل التي  ربرت وال هترا، مكسورت ثم حار مهملة،

وهو نحرو  والتار لكن بتشديد السني وبضم الفار وكرسها يف الثحثة، اط بحذف الطاروهستاط وهّس 

 .  «بيت الشعر

   (.1001ر م ) -( 14/251) -باب حتريم وطر احلامل املسبية -رواه مسلم يف كتاب النكا  ( 3)

، مل ألنه لريس بولرده ، وإن اخترذه  لوكرا  ؛أنه إن استلحقه و كه يف مةاثه مل حيل له   احلت ثوبعي( 0)

(،    النررووي 9/123ألنرره  ررد  ك هيرره ، لكررون الرروطر يزيررد يف الولررد. ]املغنرري ) ؛حيررل لرره

يف معنرى احلرديث هقرال يف  مروع الفتراوى   اظد  اي يدبو نل  شيخ اإلسدالح . ([5/218)

 ؛ومن ظن أن املرا : كين جيعله وارثا. هقد ،لط ،أي جيعله موروثا منه وهو ال حيل له»(: 30/14)

كرام والصدباب بدن امدتح ، «لك املرأت كانت أمة للواطم والعبد ال جيعل وارثا إنام جيعل موروثراألن ت

  اإلمرام احلراهظ أبرو  عفرر الطحراوي -تدل عليه روايات احلرديث األ ررى. انظرر: مشركل اآلثرار 

 - 1ط -لبنان  -بةوت  - ار الكتب العلمية  -بن سحمة بن سلمة األز ي املفي  بن حممد أ د

 .  ([1/51) - هر1333
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 وهيه مطلبان:

 ويمكن توضيح هذا املطلب من  حل املسائل التالية:

يف التلقيح الصناعي  د يكون عىل سربيل اإل رارت، و رد يكرون  املشاركة بمقر اللقيحة

 احلالني هيام ييل: عىل سبيل التربع، وبيان احلكم يف كح

 :حكم استئجار املرأة لتقوم باحلمل والوالدةالفرع األول: 

: أن يتفق الزو ران مرع امررأت أ ررى عرىل ،ررس بويضرة الزو رة تأ ة الرحماملرا  ب

، وتسرمى املررأت الثانيرة: األم (1)امللحقة بامر زو هرا يف رحرم هرذه املررأت برأ ر متفرق عليره

                         
تررأ ة األرحررام يف أمريكررا، حيررث و ررد هيهررا اثنررا عيرر مركررزًا لتررأ ة األرحررام، ومررن  و ددت انييفدد( 1)

مرراري ) ررد تعا رردا مررع  (وليررات سررتةن) و (اليزابيررث)القصررص يف تررأ ة األرحررام: أن الررزو ني 

يف مركز نيويورك للعقم، إال عىل استئجار ر ها مقابل مبلد من املال، و رى التعا د بينهام  (وايتهد

أهنا ملا ولدت الطفلة رهضت تسليمها إليهام، األمرر الرذي أ ى هبرام إىل رهرع األمرر للقضرار، وحكرم 

صراحب الوكالرة  (نويرل كروين)القايض بصحة العقد، وبأن الطفلة للزو ني، و رد أعلرن املحرامي 

ليسرت هري األوىل يف رهري صراحبة الررحم املسرتأ ر  (مراري)التي أ هرت عرىل تو يرع العقرد أن 

 وصلت إىل القضار. (ماري)تسليم الطفل، بل سبقتها أ ريات، إال أن حالة 

، املسرائل 1141ص -] انظر: النوازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات وأحكرام األيت ملنرى الررا ح  

نجراب (. وانظر هضائح استئجار األرحرام يف: االستنسراخ واإل1/314) -الطبية املستجدت للنتشة 

، أعطني طفح 115-111ص -، عقد إ ارت األرحام حلسني حممو  208-201ص-لكارم ،نيم 

 ار  -عبرد الرر ن الفررت   . يوسرن -،  ضايا هقهية معرا ت 113ص -بأي ثمن لسمة عباس 

 .[15-13ص -م 2440هر/1020 - 1ط -القاهرت  -الفكر العريب 
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رحم الظئررر، ومررؤ رت الرربطن، واألم املسررتعارت، والرررحم احلاضررنة، واألم البديلررة، والرر

 .(1)املستعار، واألم بالوكالة

ويف حال تأ ة الرحم األصل أن تكون البدايرة برالتلقيح الصرناعي اخلرار ي، حيرث 

تؤ ذ بويضة الزو ة، ويتم تلقيحها بامر الزوج، ثم تغرس اللقيحة الناجتة يف رحرم املررأت 

ن يتم التلقيح  ا ليًا، ثم يتم التقاط البويضة، وبعرد ذلرك يرتم ، لكن يمكن أ(2)املستأ رت

  .(3)،رسها يف رحم املرأت املستأ رت

                         
، 941ص -األم البديلرة لعرارف عريل (، 251، 251، 250) ص -هقه النوازل لبكر أبو زيد  انظر:( 1)

، 18ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 51-51ص -عقد إ ارت األرحام حلسني حممو  

 ار النفررائس للنيرر  -حييررى عبررد الررر ن اخلطيررب  -أحكررام املرررأت احلامررل يف اليرريعة اإلسررحمية 

أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري لسرعد  ،101ص -م 1881هر/1019 - 1ط -األر ن  -والتوزيع 

 .045-388ص -، النسب لسفيان بو ر عة 351ص -الشويرخ 

 صور أ رى حمتملة وهي:  و ينك ثالث( 2)

 تلقيح بويضة الزو ة بامر أ نبي، وزرع اللقيحة يف صاحبة الرحم املستأ ر. . 1

 ستأ ر.تلقيح بويضة أ نبية بامر الزوج، وزرع اللقيحة يف صاحبة الرحم امل . 2

 تلقيح بويضة أ نبية بامر أ نبي، وزرع اللقيحة يف صاحبة الرحم املستأ ر. . 3

، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد 101ص -] انظررر: أحكررام املرررأت احلامررل ليحيررى اخلطيررب  

 [.359ص -الشويرخ 

همنعرًا  ،132ص التي تقردمت - حالة املشاركة بالنطن يف يد ل  زر منهوالكحم عن هذه الصور  

 للتكرار  عل هرض املسألة هنا أن يتم التلقيح بني نطفتي زو ني.

 .18ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  انظر:( 3)

أ رى حمتملة يتم هيها املشراركة بالبويضرة ومقرر اللقيحرة معرًا، وهري الصرورت الثالثرة  و ينك مب ة 

ثرم نطفة الزوج، رت التي يتم هيها أ ذ ، وهي الصو111صللتلقيح الصناعي الدا يل التي تقدمت 

 .حتقن يف املوضع املناسب من اجلهاز التناسيل المرأت متطوعة ،ة الزو ة

 املسألة هنا أن يتم التلقيح بني نطفتي زو ني.لكن تقدم  ريبًا أن هرض  
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 ويلجأ الزو ان إىل االستعانة برحم امرأت أ رى عند و و  أحد األسباب اآلتية: 

األسباب املرضية: مثل أن يكرون رحرم الزو رة مصرابًا بتشروهات أو أمرراض ال [ 1]

 ها، أو أن يكون ر ها  د أزيل بجراحة، أو أنه ،ة مو و  أصًح، يمكن احلمل مع و و

 . (1)أو أن يكون احلمل يشكل  طورت عىل حيات األم

األسباب ،ة املرضية: مثل أن يكون وضع املرأت اال تامعي ال يمكنها مرن القيرام [ 2]

الوال ت، أو باحلمل والوال ت؛ لكوهنا تشغل منصبًا ال تستطيع مع و و ه التفرغ للحمل و

أهنا تر،ب يف احلصول عىل الولد  ون الد ول يف مشاق احلمل ترههًا، أو  شرية أن تفقرد 

 .(2) شيئًا من مجاهلا

                         
 - ، أعطنري طفرح برأي ثمرن لسرمة عبراس391ص  -املوسوعة الطبية الفقهية أل د كنعران  انظر:( 1)

 -، عقرم الر رال لعبرد اخلرالق يرونس 85-83ص -أ ح يات التلقيح الصرناعي للبرار  ،112ص

 -، عقرد إ رارت األرحرام حلسرني حممرو  18ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 181ص

، األحكررام اليررعية والقانونيررة للتررد ل يف عوامررل 913ص -، األم البديلررة لعررارف عرريل 13ص

 -، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ 081ص -سرريد مهررران الوراثررة والتكرراثر لل

، األحكررام الطبيررة املتعلقررة بالنسررار ملحمررد 112ص -، اإلنجرراب الصررناعي ملحمررد زهرررت 311ص

، النظرام القرانوين لإلنجراب 105ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشرة أ رد 144ص -منصور 

، زراعرة 141ص -يح الصرناعي لشرو ي الصراحلي ، التلقر115ص -الصناعي لرضا عبرد احللريم 

 .11ص -231-234ع  -األ نة هلاشم مجيل عبد ا  

، 201ص-، االستنسرراخ واإلنجرراب لكررارم ،نرريم 81ص -أ ح يررات التلقرريح الصررناعي للبررار  انظررر:( 2)

، 10ص -، عقد إ ارت األرحرام حلسرني حممرو  305ص -الطبيب أ به وهقهه ملحمد عيل البار وصاحبه

(، أحكرام 913، 948ص) -، األم البديلة لعارف عريل 213ص -وك النطن واأل نة لعطا السنباطي بن

، األحكرام 112ص -، اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت 311ص -التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 -، النظررام القررانوين لإلنجرراب الصررناعي لرضررا عبررد احللرريم 105ص -املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد 

، أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة لزيرا  141ص -، التلقيح الصناعي لشرو ي الصراحلي 115ص

 .11ص -231-234ع  -، زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  123ص -سحمة 
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، (1)و د اتفق البراحثون املعرا ون عرىل حرمرة اسرتئجار الررحم لردواع  ،رة مرضرية

 يل:ولكنهم ا تلفوا يف استئجار الرحم عند  يام حا ة لذلك، وبيان ا تحههم كام ي

 األقوال يف املسألة: 

أكثررر  ، وإليرره ذهررباسررتئجار امرررأت لتقرروم باحلمررل والرروال تال جيرروز  المددبل األول:

 . (3)بل حكاه بعضهم اتفا اً ، (2)الباحثني

                         
، 11ص -231-234ع  -االتفاق الدكتور هاشرم مجيرل عبرد ا  يف بحثره زراعرة األ نرة  نمل  ذا( 1)

أ وال يف هذه املسألة اتفق مع هذا النقل؛ إذ إن مجيع مرن  رال براجلواز ومن  حل ما و فت عليه من 

 . ن و فت عىل أ واهلم جيعل هذا اجلواز استثنار مراعات حلالة الرضورت أو احلا ة امللحة، وا  أعلم

،  رررارات 151ص -انظررر:  رررارات  لررس املجمررع الفقهرري اإلسررحمي لرابطررة العررامل اإلسررحمي ( 2)

 -(، ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسرحم( 11،  رار ر م )35ص -ع الفقه اإلسحمي وتوصيات  م

، بنرروك 91ص -231-234ع  -(، زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا  231، 221، 218ص )

 -، أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ 211ص -النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 

، مردى ميروعية اسرت دام 142ص -لنسرار ملحمرد منصرور ، األحكام الطبية املتعلقة با 394ص

، عقرد 110ص -، األحكام املتصلة باحلمرل لعائشرة أ رد 198ص -األ نة البيية أليمن اجلمل 

 ار البيران  - .ياسني بن نا  اخلطيرب  -، ثبوت النسب 230ص -إ ارت األرحام حلسني حممو  

اليرعية لألمرراض النسرائية والعقرم أل رد ، اجلديرد يف الفتراوى  319ص - 1ط - دت  -العريب 

 .121ص -، أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة 115ص -اجلابري 

 1ط -الكويت  - ار القلم  -الدكتور يوسن القرضاوي  -انظر: هدي اإلسحم )هتاوى معا ت( ( 3)

 -سحمية والقرانون (، أحكام األحوال الش صية يف الييعة اإل3/513) -م 2441هر/1021 -

 - 5ط -املكتبررة األزهريررة للرررتاث  -أ ررد إبررراهيم بررك و واصررل عررحر الرردين أ ررد إبررراهيم 

، األحكررام الفقهيررة لنرروازل 912ص -، األم البديلررة لعررارف عرريل 113ص -م 2443هررر/1020

ارت ، األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمرل لسر08ص -اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  

 . 311ص -، اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت 050ص -اهلا ري 
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بعرري ، وإليرره ذهررب اسررتئجار امرررأت لتقرروم باحلمررل والرروال تجيرروز  المددبل الثددنين:

 . (1)الباحثني

                         
، ورأي 39-21ص -ظهرور الفضرل واملنرة كرام يف كتابره هو رأي الدكتور حممد حمروس األعظمري ( 1)

 ريردت  -مقرال )حرحل حرحل( باألزهر كام يف الدكتور عبد املعطي بيومي عميد كلية أصول الدين 

نسرربه إليرره الباحررث أيمررن اجلمررل يف رسررالته مرردى و ررد  ،12ص -م 2441مررايو  18 -األهرررام 

كرام نسربته لره  ، وأشار إىل عرد  مرن مقاالتره يف هرذا،193ص -ميوعية است دام األ نة البيية 

، ورأيرره مسررطر يف الشرربكة العامليررة 151ص  -الرردكتورت عائشررة أ ررد يف األحكررام املتصررلة باحلمررل 

 ابط:مو ع إسحم أون الين عىل الر -للمعلومات 

 http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml . 

باإلضراهة إىل  - 34-28ص - ضرايا هقهيرة معرا ت يف ونسب هذا القول الدكتور يوسن الفرت  

نائرب رئريس  امعرة  -إىل كرلٍّ مرن: الردكتور موسرى شراهني الشرني  - وميالدكتور عبد املعطي بي

، والردكتور -لبحروث اإلسرحمية عضرو  مرع ا -، والدكتور عبد الصربور شراهني -األزهر سابقًا 

إىل  32، وأشرار يف ص-ميد كلية الييعة والقرانون بجامعرة  طرر سرابقًا ع -احلميد األنصاري عبد

 الرحم صيد بنار عىل القول باجلواز .صيا،ة  انونية لعقد إ ارت 

إىل الدكتور حممد سعد  241ص -ونسب هذا القول الدكتور حسني حممو  يف عقد إ ارت األرحام  

نفرس العقرد القرانوين املشرار إليره  212الدين حاهظ، والدكتور أ د شو ي الفنجري، و د ذكر ص

 سابقا.

يرعية والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثررة ونسربه الردكتور السريد حممرو  مهرران يف األحكررام ال 

 إىل الدكتور عبد احلميد عثامن. 519ص -والتكاثر 

إىل عررد  مررن البرراحثني،  259ص -كررام نسرربه الرردكتور عطررا السررنباطي يف بنرروك النطررن واأل نررة  

يل وبالر وع إىل مصا ر أ واهلم التي أحال إليها مل أ د واحدًا منهم يقرول براجلواز، وانظرر عرىل سرب

 =                                            (.231، 221، 218ص) -املثال: ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( 

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
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 للجواز، ومنها: و د ذكر بعي أصحاب هذا القول  وطاً 

أال تكون احلاضنة بكرًا؛ ملا يف زوال البكارت من رضر أشد من تلبية طلب من يريد [ 1]

 وليدًا.

                                                          
، وسربب هرذه النسربة هرو اللربس الرذي -حفظره ا   -سب هرذا القرول للشريخ القرضراوي نُ  كام = 

 - "كامهرا اليرعية ضايا علميرة تنتظرر أح"ر  هقهي عىل تساتالت مقال : حصل عند من  رأ مقاله

، حيث ذكرر أوالً أن اليريعة ال ترترا  01-05ص -م  1819مارس  - 232العد   - لة العريب 

بقي أن نبني احلكم هيام إذا سار العلم إىل هناية الشوط وو ع يف »ا األسلوب، لكنه  ال بعد ذلك: ذهل

 وضع الضوابط التالية: ثم  ،«هذا األمر بالفعل

ذات زوج؛ حتى ال تتعرض  -وهي صاحبة الرحم املستأ ر  -املرأت احلاضنة  : جيب أن تكوناألول 

األبكررار واأليررامى للحمررل بغررة زواج؛ ملررا يف ذلررك مررن شرربهة الفسررا ، وألن ذلررك هيررد  النظررام 

 اال تامعي، ويتناىف مع طبيعة األشيار واآل اب العامة.

يره حقو را ومصرالح كثرةت؛ نتيجرة : جيب أن يتم ذلك بإذن الزوج؛ ألن ذلك سوف يفروت علالثنين 

 .للحمل والوضع

: جيب أن تستويف املرأت احلاضنة العدت من زو ها؛  شية أن يكون يف ر هرا بويضرة ملقحرة، الثنلث 

 هح بد أن تضمن برارت ر ها منعا ال تحط األنساب. 

ب ملقررح : جيررب أن تكررون نفقتهررا طرروال مرردت احلمررل والنفرراس وعح هررا ورعايتهررا عررىل األالراظددع 

 البويضة. 

: مجيع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت لألم صاحبة الرحم املسرتأ ر مرن براب  يراس األوىل؛ اخلنبس 

 ألن هذا إرضاع وزيا ت.

وهذه الضوابط ال يمكن ههمها إال عىل أهنا ضوابط للجواز، ومن هنا و رع اللربس، لكرن مرا  ام أن  

ل حكى االتفاق عىل عدم اجلواز كرام يف هتراواه هردي الشيخ القرضاوي ينفي أن يكون  ال باجلواز ب

( ههذا كاف  يف عدم نسبة هذا القول إليه، ولعله أرا  أن يضع ضوابط ملن يريد أن 3/513اإلسحم )

 .يقول باجلواز ما  ام أن املسألة ما زالت يف بداية نظرها الفقهي يف ذلك الو ت، وا  أعلم
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 أن ُتستربأ احلاضنة بحيضتني عىل األ ل  بل الزراعة.[ 2]

أ ذ مواهقرة الرزوج بالنسربة للمتزو رة، ومواهقرة أوليرار املطلقرة أو املتروىف عنهرا [ 3]

 زو ها.

 زو ها عن مجاعها طيلة مدت االحتضان.أن يمتنع [ 0]

 أال تت ذ املرأت عملية تأ ة الرحم مهنة تزاوهلا باستمرار.[ 5]

أن جيررري العمليررة طبيررب ثقررة مسررلم عرردل، وأن تسررجل وتوثررق كررل  طرروت مررن [ 1]

  طوات العمل.

أن تقوم الدولرة بوضرع القروانني املنظمرة للعمليرة، والتري متنرع و روع حمظرورات [ 1]

   .(1)هيها

 أدلة األقوال:

اسدديئجن  ابددرأة ليمددبح ظنحل ددل المددنئدب  ظجددبا  أمدد نب المددبل الثددنين أوالً: اسدديتل 

 ظام  يل: والبالدة

هح يكون حمرمرًا؛ شبهة الزنا ليس هيه زنا وال استئجار امرأت لتقوم باحلمل والوال ت إن [ 1]

ألّن مرا  ههي ،ة مو و ت أيضًا؛أما شبهة الزنا  ،ألن مفهوم الزنا  عًا يقوم عيل الوطر املحرم

   .(2)يكون هنا ما يمكن أن يؤ يه الزنا ىزرع يف رحم األم البديلة ليس منيًا وحده حت

أن عدم الدليل املعني ال يسرتلزم عردم املردلول املعرني، أي أن بو ت نب ش  ذا التليل: 

       عرىل حتريمهرا ررى أقد  لرت أ لرة هعدم و و  الزنا يف هذه الصورت ال يعني أهنا  ائزت، 

                         
 .34-21ص -د حمروس األعظمي ظهور الفضل واملنة ملحم انظر:( 1)

، 594ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 2)

،  ضرايا هقهيرة معرا ت ليوسرن 191مدى ميوعية است دام األ نة البيرية أليمرن اجلمرل ص

سرحم أون اليرن عرىل ، مو رع إ159ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشرة أ رد 21ص -الفرت 

 .  http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtmlالرابط: 

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
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نفي ما يدل عىل احلرمة ال يكفي للقول باحلل، ، كام أن -كام سيأيت يف أ لة القول األول  -

  .(1)بل ال بد من إ امة الدليل عىل احلل

ال ال يرؤ ي إىل ا رتحط األنسراب؛ إذ إن استئجار امرأت لتقوم باحلمرل والروال ت [ 2]

ا تحط  إىلوراثية أو يؤ ي الصفات الحم ينقل ن الرإطبار الثقات من يقول يو د من األ

  .(2)نساباأل

 و ت نب ش  ذا التليل ظام  يل: 

ال نسلم أن الرحم ال يؤثر يف صفات اجلنني، بل يؤكد بعي األطبار أن ا تحط  أوالً:

البويضة امل صبة بسوائل رحم احلاضنة ينتج  نينًا به صفات من كل من صراحبة الررحم 

  .(3)وصاحبة البويضة

 عىل التسليم بذلك يكون اجلواب من و هني: ثننيًن:

كين ال يكون يف هذه الصورت  لطًا لألنساب واخلحف عرىل أشرده يف حتديرد مرن )أ( 

                         
ل ، األحكررام املتصررلة باحلمرر91ص -231-234ع  -زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا   انظررر:( 1)

 .111ص -لعائشة أ د 

، 518ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 2)

،  ضرايا هقهيرة معرا ت ليوسرن 191مدى ميوعية است دام األ نة البيرية أليمرن اجلمرل ص

أون اليرن عرىل  مو رع إسرحم ،159ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشرة أ رد 25ص -الفرت 

 .http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtmlالرابط: 

، 593ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 3)

(، 1/211) -، املسرائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة 213ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي 

(، األحكام املتصلة باحلمل 189، 199مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص)

 .04-35ص -،  ضايا هقهية معا ت ليوسن الفرت 115ص -لعائشة أ د 

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
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ليس من  هة األب هقط برل مرن  هرة األم  ،(1)ينسب إليه اجلنني يف التلقيح هبذه الوسيلة

 .(2)معروف من  هة أمه ازنإذ نسب ولد ال ؛من هذه اجلهة اكذلك، هيكون أشد من الزن

هامذا لرو  ، د تكون املستأ رت بل جيب أن تكون يف حالة تبويي كام  زم األطبار)ب( 

كرام أن عمليرة  (3)؟ بويضرة امل صربةالتم تلقريح بويضرتها مرن نطفرة زو هرا أثنرار  لهرا ب

التلقيح  د تفشل وحيصل  ل طبيعي يف نفس الو رت هيحصرل ا رتحط األنسراب، و رد 

 .(4)و ائع تدل عىل هذاحصلت 

                         
 .900-914ص( يأيت تفصيل ذلك 1)

 .120ص -التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي  انظر:( 2)

مو ررع إسررحم أون اليررن عررىل الرررابط:  ،31ص -هقهيررة معررا ت ليوسررن الفرررت  ضررايا  انظررر:( 3)

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=31390. 

استضاهة بويضة منهرا خمصربة مرن زو هرا حترى أن امرأت اتفقت مع امرأت أ رى عىل  حتث ة أملننين( 0)

وبعرد مترام مردت  ،ألن مارك أملراين يسرتحق الردهع عنرد الطلرب 21نظة أ ر وصل إىل  ،تتم الوال ت

و بضت األم  ،وتم تسليمها ألبوهيا وهقًا ملا هو متفق عليه ،احلمل وهي األشهر التسعة ولدت طفلة

ومل حيصل أي شك عنرد مجيرع األطرراف يف نسرب  ،طرهنيالبديلة املبلد الذي تم االتفاق عليه بني ال

 ،وهنا حدثت املفا أت ، ري حتليل لدم الطفلة بعد عام من حدوث الوال تأالطفلة إىل أن حدث أن 

وأن عمليرة زرع  ،أن الطفلة نتجت عن العح ة العا ية بني األم البديلرة وزو هرا النتائجهقد أكدت 

وعىل الر،م من ذلك هرإن  ،مل تنجح املنوي البويضة واحليوان البويضة امللقحة من الزو ني صاحبي

هرأ ى هرذا العمرل إىل سروق  ،ألهنا كانرت تسرلمت املبلرد املتفرق عليره؛ األم البديلة مل تسرت  طفلتها

 .وهو أن يبيع اإلنسان أطفاله نظة ثمن معني ،للن اسة  ديد يتفق مع العف احلديث

 -،  ضايا هقهية معا ت ليوسن الفررت 215-210ص -لسنباطي انظر: بنوك النطن واأل نة لعطا ا] 

 -أ.  حممرد رأهرت عرثامن  -، اسرتئجار الررحم 154ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 10ص

 -ربيع الثراين  -( 141العد  ) -السنة السا سة والعيون  -مجعية املسلم املعا   - لة املسلم املعا  

 [.148ص-م 2441سبتمرب  –أ،سطس  –هر/ يوليو 1022ى اآل رت مجا  -مجا ى األوىل 
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هكرام جيروز  بالرضاع،ما يكون استئجار امرأت لتقوم باحلمل والوال ت أشبه إن [ 3]

الوليرد زمرن  ىمتليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحرم وينشرز العظرم لرد

مشراج تنبرت اللحرم أالثردي يف مرا يفررزه مرن  نه جيوز  ياس الررحم عرىلإه الرضاعة،

نره جيروز إه ذا  از ذلك يف الثردي،إنه إلذلك ه ،اجلنني زمن احلمل ىوتنشز العظم لد

  .(1)يف الرحم

وال  ،األصل أن لبن املرضعة ال يصح أن يكون حمًح للبيرعبأن و ت نب ش  ذا التليل: 

 وإنام  از أن يكون حمرًح لإل رارت اسرتثنار مرن األصرل للرضرورت ،أن يكون حمًح لإل ارت

ومرن ، أو يررهي أن يرضرع منهرا ،نه  د ال جيد اللبن عنرد أمرهأل؛ وهي حفظ حيات الطفل

هرح يصرح  يراس ترأ ة  ،املعلوم أن مرا  رار اسرتثنار مرن األصرل ال يصرح القيراس عليره

  .األرحام عىل الرضاع

 ،هو القيراس عرىل الردم والذي يدل عىل أن األصل هو عدم  واز بيع اللبن من املرأت:

 ،ألن كرح مرنهام  رزر آ مري حرر؛ عليه ال جيوز بيع اللبن هبالقياس ،هإن الدم ال جيوز بيعه

  .وال جيوز بيع  زر اآل مي

أن حقيقرة اإل رارت عقرد عرىل : والذي يدل عىل أن األصل هو عدم صحة إ ارت اللبن

ومثرل العلرامر  ،هح تصح اإل ارت إذا أ ت إىل إتحف العني ،منفعة عني مع بقار هذه العني

                         
-،  ضايا هقهيرة معرا ت ليوسرن الفررت 39ص -ظهور الفضل واملنة ملحمد حمروس األعظمي  انظر:( 1)

، األحكررام اليررعية والقانونيررة للتررد ل يف 258ص -، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 29ص

، مرردى ميرروعية اسررت دام األ نررة البيررية أليمررن 594ص -ان عوامررل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررر

 مو ع إسحم أون الين عىل الرابط:  ،151ص -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 193اجلمل ص

 http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml. 

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
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والشات ليرب لبنهرا، واإل رارت عرىل اللربن تتضرمن  ،ثامره كلأللذلك باستئجار البستان 

 . (1)ألن الطفل ييبه؛ إتحف العني

إذ إن  ؛بأن القول بأن استئجار الظئر  ع للرضرورت مرر و وأجيب ص   ذه املين شب: 

عا ت احلرض من العرب أن يسرتضعوا أوال هم يف البدو ابتعرا ًا هبرم عرن أمرراض املردن، 

، ومل ينقرل أن (2)البنه إبراهيم مرضعة ة أ سامهم، و د أحرض النبي ور،بة يف تقوي

 .(3)ذلك كان للرضورت

بأنه حتى لو سلم بجواز القياس عىل استئجار الظئر مرن حيرث  :و د صىل  ذا اجلباب

املبدأ، إال أن  ياس استئجار الرحم للحمل والوال ت عىل استئجار الظئر لإلرضراع  يراس 

  : تحف بينهام يف أمور عدت منهالح مع الفارق، وذلك

ن املنفعة يف تأ ة املرضعة منفعة ميوعة أ ازهتا النصوص اليعية من الكتراب أ* 

ال ألن الررحم  أما العقد عىل استئجار الرحم ههو عقد عىل منفعة ،رة ميروعة؛ والسنة،

  .تبا  باإلباحة؛ إذ األصل يف الفروج التحريم

                         
، 214ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي 121ص-استئجار الرحم ملحمد رأهت عثامن  انظر:( 1)

، مردى ميروعية اسرت دام 054ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسرارت اهلرا ري 

 .159ص -احلمل لعائشة أ د ، األحكام املتصلة ب195األ نة البيية أليمن اجلمل ص

الصربيان والعيرال وتواضرعه وهضرل  باب ر ته  -كتاب الفضائل صحيحه يف مسلم يف  ىرو( 2)

كان أرحم بالعيال من رسرول  ما رأيت أحداً )  ال:  (؛ عن أنس بن مالك2311ر م ) -ذلك 

هيرد ل  حرن معره،هكران ينطلرق ون كان إبراهيم مسرتضرعا لره يف عروا  املدينرة،) : ال(. ا  

 . ثم ير ع( هيقبله، هيأ ذه،، "أي حدا اً " وكان ظئره  ينا ن،َ  دَ وإنه ليُ  ،البيت

.وانظرر: إعرحم املرو عني 58ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبيرة حلسرني العبيرد   ( انظر:3)

(2/3 .) 
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بيرنام هنرا  نرني ،رة  وليرد مكتمرل ثبرت نسربه مرن أبويره، أن الولد يف عقد الرضاع* 

 مكتمل تتم مراحل اكتامله  ا ل الرحم املستأ ر. 

عرن التقرام كرام لرو امتنرع  -الرضيع يمكن أن يستغني عن الغذار باللبن إىل ،ةه أن  *

بينام يف حال الرحم املستأ ر هراجلنني ال يسرتطيع  -مرض معد يف املرضعة  و دالثدي أو 

 صاحبة الرحم.ستغنار عن الغذار من  م اال

ن استئجار الثدي لإلرضاع ال حيتاج إىل عقد زواج بني الزوج واملرضعة، بينام ال بد أ *

 .من عقد زواج بني الزوج وصاحبة الرحم

بيررنام  ،ال يرتتررب عليرره نررزاع أو  صررام بررني املتعا رردين لإلرضرراع امرررأتأن اسرتئجار * 

يف أحقيرة كرل  وصراحبة الررحم الرزو نيلب إىل النزاع برني يف الغا استئجار الرحم يؤ ي

  .(1)ونسبته إليهاجلنني يف  منهم

 .أن األصل يف األشيار اإلباحة، وهنا ال  ليل عىل التحريم[ 0]

  .(2)باتفاق أن األصل يف األبضاع التحريمبو ت نب ش  ذا التليل: 

                         
، 214ص -لسررنباطي بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا ا ،911ص -انظررر: األم البديلررة لعررارف عرريل ( 1)

، مردى 591ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران 

، االستنساخ البيي بني القررآن والعلرم 190ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 - 1ط -صررورت املن - ار الوهررار للطباعررة والنيرر والتوزيررع  - . توهيررق حممررد علرروان  -احلررديث 

 ، مو ع إسحم أون الين عىل الرابط:143ص - م1889هر/1018

 http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=31390. 

، 594ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 2)

 .114ص -شة أ د األحكام املتصلة باحلمل لعائ
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سيئجن  ابرأة ليمدبح ظنحل دل جبا  اظعتح المنئدب   األولأم نب المبل ثننيًن: اسيتل 

 ظام  يل:والبالدة 

﴿األصل يف الفروج التحريم كام  ل عىل ذلك  ول ا  تعاىل: [ 1]        

                                               

    ﴾ (1) وعىل هذا هام كران يف نطراق الرزو ني همرأذون هيره إال مرا ،

ور  هيه يشر بتحريمه، وما  رج عن نطا هام هيبقرى عرىل أصرل التحرريم، وزرع اللقيحرة 

  .(2)ون حمّرماً املتكونة من الزوج والزو ة يف رحم أ نبية عنهام  ارج عن نطا هام، هيك

عردم و رو  وذلرك ل استئجار امررأت لتقروم باحلمرل والروال ت ،رة ميروع؛إن [ 2]

ارتباط  عي برني  ، إذ هناكزو ية بني صاحب احليوان املنوي وصاحبة الرحم البديلة

، هالقاعردت حق اإلنجاب من رحم معينة و واز االستمتاع اجلن  بصاحبة هذه الرحم

ومرن لريس لره  ،اجلن  بامرأت له حق شغل ر ها باحلمرل منره من له حق االستمتاعأن 

الرزاين  ، بردليل أنحق االستمتاع اجلن  بامرأت ليس لره حرق شرغل ر هرا باحلمرل منره

 : ول رسول ا  كام يف بل ينسب إىل زوج املرأت بامرأت متزو ة ال ينسب الولد إليه

  .(4)(3)(البلت لدوراشل ولدعن ر احلجر)

                         
 [.1-5] اآليات[، سورت املؤمنون، 31-28] اآليات( سورت املعارج، 1)

األحكرام اليرعية والقانونيرة للترد ل يف ، 111ص-اسرتئجار الررحم ملحمرد رأهرت عرثامن  انظرر:( 2)

-234ع  -زراعة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  ، 519ص -عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

 .92ص -231

 .114ص( تقدم خترجيه 3)

األحكرام اليرعية والقانونيرة للترد ل يف ، 141ص-اسرتئجار الررحم ملحمرد رأهرت عرثامن  انظرر:( 0)

 ضرايا هقهيرة معرا ت لن برة مرن أسراتذت كليرة ، 583ص -عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهرران 

 -القرررراهرت  -مطبعررررة األ رررروت األشررررقار لطباعررررة األوهسررررت  -اليرررريعة والقررررانون بالقرررراهرت 

 (.1/81) - م.2442هر/1022
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عردم  ابليرة الررحم للبرذل لئجار امرأت لتقوم باحلمل والوال ت ،ة ميوع استإن [ 3]

، وإنرام والبعرد عرن ا تحطهرا ،للمحاهظة عىل صرحة األنسراب ونقائهرا؛ وذلك واإلباحة

بنطفرة ال يسرمح اليرع  هرايرؤ ي إىل شرغل ر ؛ ألنره بضع املررأت عرىل ،رة زو هرا ُحّرم

  .(1)لرحم للبذل واإلباحةا، وهذا يدل عىل عدم  ابلية ابوضعها هيه

ترأ ة ، واليع حرم كرل مرا يرؤ ي إىل حردوث النرزاع واخلرحف برني النراس إن[ 0]

هرل هري  ،األرحام سيؤ ي يف الغالب إىل حدوث هذا النزاع برني املررأتني، أهيرام هري األم

بل االحتامل  رائم بصرورت  ويرة  (2) أم هي التي  لت وولدت؟ ،صاحبة البويضة امللقحة

                         
(، مرردى 1/82،  ضررايا هقهيررة معررا ت )141ص-اسررتئجار الرررحم ملحمررد رأهررت عررثامن  انظررر:( 1)

 .191ص  -ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل 

ل، هقرد واخلحف بني األم البديلة واملرأت صاحبة البويضة امللقحة من زو ها و رع بالفعر و ذا اليزاع( 2)

استأ ر زو ان أمريكيان امرأت أمريكيرة متزو رة لتقروم باستضراهة البويضرة امللقحرة مرن الرزو ني 

حتى يكتمل نمو اجلنني وترتم الروال ت، مقابرل أ رر معرني، وترم بالفعرل هرذا العمرل حترى حردثت 

مرن الوال ت، وكانت املفا أت أن املولو  طفل معاق، مصاب بنقص بالد يف حجم الدماغ، بحيث إن 

املؤكد أنه سيظل طوال حياتره مت لفرًا عقليرًا، وكران ر  الفعرل مرن زوج املررأت صراحبة البويضرة أن 

رهي االعرتاف بالطفل، بل رهي أيضًا أن يدهع املتفق عليه، مدعيًا أنه ليس أبًا هلذا الطفل املعراق، 

نرار عرىل ببويضة، وصعد األمر للقضار، هحكمت املحكمة بإثبات بنوت الطفل لزوج املرأت صاحبة ال

التحاليل الطبية وا تبار اجلينات، ومن املؤسن أن الزو ني أ ا عىل رهي استحم الطفل، وأو ع 

 للحضانة، وحتملت مصارين إيوائه بدار احلضانة  كة من  كات التأمني. اً يف النهاية  ار

لبديلرة بعرد أمررت املحكمرة األم احيرث  م،1895 هرر /1045سرنة  وحدث عكس هذا يف بريطانيا 

 وال ت الطفل أن حتتفظ به. 

 -، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي 148ص-انظر: استئجار الرحم ملحمد رأهت عرثامن ]  

 -، األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ رد 10ص -،  ضايا هقهية معا ت ليوسن الفرت 215ص

 .[109ص 
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 ررن يمكرن اسررتفا هتم مررن ثبرروت نسررب الطفررل إىل  أطررراف أ رررى إىلمترد اخلررحف أن ي

 . (1)كاملةاث من أبيه مثحً  ،و اصة إذا كان للطفل حقوق ما ية ، هتهم

أن حق املرأت يف ر ها هو حق انتفاع  ا  عليها هقط، وليس حرق ملكيرة منفعرة [ 5]

 . (2)حتى تقوم بتأ ةه لغةها

لزوج وإن كان خمتلطًا ببويضة الزو ة يف رحم امرأت أ نبية عنه هيه أن إ  ال مار ا[ 1]

  .  ﴾(3)(4)﴿شبهة زنا هيحرم؛ لقول ا  تعاىل: 

بأن االستدالل عرىل حتريمره بكونره زنرا أو هيره شربهة زنرا ،رة و ت نب ش  ذا التليل: 

  .(5)لمسلم به؛ لو و  الفرق بني املني واجلنني املستد 

برأن هرذه املنا شرة ال ترأثر يف القرول باحلرمرة، إذ إن إ  رال وأجيب ص   ذه املين شدب: 

اللقيحة املتكونة من مار الزوج وبويضة املرأت يف أ رى  ارج عن نطا هام ال جيوز  عرًا؛ 

ألن األصل يف الفروج التحريم، ويبقى أن حقيقة األمر أن مار ر ل   ل يف رحرم امررأت 

  .(6)أ نبية عنه

                         
(، اآلثررار 1/80 ضررايا هقهيررة معررا ت )، 149ص-اسررتئجار الرررحم ملحمررد رأهررت عررثامن  انظررر:( 1)

، األحكرام املتصرلة باحلمرل 08-09ص -املرتتبة عىل عمليرة التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي 

 .(101، 103) ص -لعائشة أ د 

 .218ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  انظر:( 2)

 [.32، اآلية ]سورت اإليار( 3)

 .(122، 149ص)-أهت عثامن استئجار الرحم ملحمد ر انظر:( 0)

 .18-11ص -231-234ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 5)

 -231-234ع  -زراعرة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا  ، 921ص -انظر: األم البديلة لعارف عريل ( 1)

 .93ص
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  .(1)أن يف هذه الوسيلة للحمل  لطًا لألنساب، هتكون حمرمة[ 1]

 ألمرين: ؛بعدم التسليم هبذاو ت نب ش  ذا التليل: 

أن البويضة امللقحة ال تزرع يف رحم املستأ رت إال بعرد التأكرد مرن أهنرا ليسرت األول: 

 حامًح.

ستقرت هيه هإن مبيضها يمتنع أن اللقيحة إذا أ  لت يف رحم املرأت املستأ رت واالثنين: 

 (2)عن اإلباضة طوال هرتت احلمل، وبالتا  هح ا تحط يف األنساب حينئذ.

 وأجيب ص   ذه املين شب ظأبب : 

: كين ال يكون يف هذه الصورت  لطًا لألنساب واخلرحف عرىل أشرده يف حتديرد األول

ب هقط برل مرن  هرة األم من ينسب إليه اجلنني يف التلقيح هبذه الوسيلة ليس من  هة األ

  .(3)كذلك، هيكون أشد من الزنا من هذه اجلهة؛ إذ نسب ولد الزنا معروف من  هة أمه

هامذا لو ،  د تكون املستأ رت بل جيب أن تكون يف حالة تبويي كام  زم األطبار: الثنين

لتلقريح ؟ كرام أن عمليرة ابويضة امل صبةالتم تلقيح بويضتها من نطفة زو ها أثنار  لها ب

 د تفشل وحيصل  ل طبيعي يف نفس الو ت هيحصل ا تحط األنسراب، و رد حصرلت 

  .(4)و ائع تدل عىل هذا

                         
ت دام األ نرة ، مدى ميروعية اسر142ص -األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمد منصور  انظر:( 1)

 .192البيية أليمن اجلمل ص

 . 91ص -231-234ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 2)

 -التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي ، 212ص -بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي  انظر:( 3)

 .120ص

املتعلقرة بالنسرار ملحمرد األحكرام الطبيرة ، 210ص -بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي  انظر:( 0)

 .911. وانظر ما تقدم ص142ص -منصور 
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برأن  ،خمتلفرني يف البويضرة واحليروان املنروي نين األم البديلة  د حتمرل بتروأم: أالثنلث

 ،وبويضة أ رى مرن امررأت أ ررى ملقحرة مرن زو هرا ني،تؤ ذ بويضة ملقحة من زو 

 نيهتحمرل بتروأم ،ويضتان امللقحتان امل تلفتان يف املصدر يف رحرم األم البديلرةوتزرع الب

تعيررني نسررب كررل طفررل إىل أبويرره يف   ررا يررؤ ي إىل التنررازع بعررد الرروال ت ،خمتلفرري املصرردر

  .(2)(1)احلقيقيني

أنه لو  از است دام رحم أ نبية ألن رحم الزو ة ،ة سليم، جلاز من باب أوىل [ 9]

 (3) أ نبي عندما يكون الزوج عنينًا، وهذا ،ة  ائز باالتفاق. است دام مني

 ألمرين: ؛ بأن هذا  ياس مع الفارقو ت نب ش  ذا التليل: 

أن املني ،ة اجلنني )البويضة امللقحرة(، هراملني عبرارت عرن مرار الر رل وحرده، األول: 

 واللقيحة هي مني الر ل مع بويضة املرأت. 

                         
الربيطانيرة هضريحة مرن هضرائح اسرئجار  "اجلار يران"هقرد نيرت صرحيفة  ،بالفعل و ذا بن حتث( 1)

لكرن مل يقتفر  ،التي تعا دت معها أيت ،رة  را رت عرىل اإلنجراب "إنجيح"األرحام حول السيدت 

 الطبيب امل تص بغرس بويضة أ ررى ملقحرة مرن زو رني آ ررين،بل  ام  ،األمر عىل هذه األيت

ومرن  ،ونام اجلنينان نمروًا طبيعيرًا يف رحرم هرذه األم ،م1881سبتمرب هر/1011سنة و د تم هذا يف 

 اهعت عن نفسها وتذرعت بأهنا تقوم بإ  ال الرسور عىل األي العا زت عرن  "أنجيح"الغريب أن 

  .اإلنجاب

-، اسررتئجار الرررحم ملحمررد رأهررت عررثامن 209ص-واإلنجرراب لكررارم ،نرريم انظررر: االستنسرراخ ]  

(، األحكررام املتصررلة باحلمررل 219، 91ص) -، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 111ص

 .[151ص -لعائشة أ د 

 .111ص-استئجار الرحم ملحمد رأهت عثامن  انظر:( 2)

 .324ص -انظر: ثبوت النسب لياسني اخلطيب ( 3)
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خيتلن عن اآل ر، هاملني إذا   ل إىل الررحم أيعرت املحيرني أن أثر كل منهام الثنين: 

من حيواناته لححتا  مع البويضة، وأما اللقيحة هرإذا أ  لرت يف الررحم واسرتقرت امتنرع 

 .(1)مبيي املرأت عن اإلباضة

املحررم  (2)اقُسرحَ أن إ  ال بويضة الزو ة يف رحم املررأت املسرتأ رت أ ررب إىل ال[ 8]

  .(3) عاً 

بعدم التسليم بقياس زرع اللقيحة يف رحم املرأت املستأ رت عىل نب ش  ذا التليل: و ت 

اق؛ ألن إ  ال اللقيحة يف رحم املرأت املستأ رت يرتتب عليه و و   نرني مل يت لرق ُسحَ ال

  .(4)من مائها يف ر ها، وأما السحاق هح يرتتب عليه إال اللذت املحرمة  عاً 

أن األصل يف الفروج التحريم، والسحاق أحد األهرا  التري  وأجيب ص   ذه املين شب:

تررد ل يف هررذا التحررريم، وباملثررل إ  ررال اللقيحررة يف رحررم املرررأت املسررتأ رت أحررد أهرررا  

 .(5)التحريم

                         
 .18ص -231-234ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   انظر:( 1)

و يرل أنره  َواملَُْساَحَقُة لغة واصطححا: أن تفعل املرأت باملرأت مثل صورت ما يفعل هبا الر رل، الِسَ ن ج ( 2)

 لفظ موّلد.

(، 8/251، مررنح اجلليررل )(ق   سمررا ت ) -، املغرررب (ق   سمررا ت ) -لسرران العرررب ] انظررر:  

 ([.20/251(، املوسوعة الفقهية الكويتية )1/111  النهى )مطالب أو

(، األحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشرة 1/088) -الدورت الثالثرة  -انظر:  لة  مع الفقه اإلسحمي ( 3)

 .100ص -أ د 

 .924ص -انظر: األم البديلة لعارف عيل ( 0)

 .1140ص -أليت ملنى الرا ح النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام ا انظر:( 5)



 

 

 

975 
 

وهرذا  ،أن املرأت املستأ رت ال يمكن زرع اللقيحة يف ر ها إال بانكشاف عورهترا[ 14]

  .(1)حمرم عليها؛ لعدم حا تها لألمومة

( ال تفررق برني كرون الرضو ا  ا يح امل ظب ا بأن  اعدت )و ت نب ش  ذا التليل: 

منهرا: أن  ،الرضورت حاّلة برالنفس أو برالغة، والفرروع واألمثلرة الفقهيرة عرىل هرذا كثرةت

التيمم مع و و  املار ال جيوز إال لعذر، ومن األعذار احلا ة إىل املار، وهذه احلا ة  رد ال 

ملار، بل  د تكون لغةه، حتى وإن كان حيوانًا حمرتمرًا، وأيضرًا الصرحت ال تكون لصاحب ا

جيوز هيها الكحم إال لرضورت، وال يشرتط أن تكون للمصيل نفسه، برل  رد تكرون لغرةه، 

كتنبيه أعمى ونحوه من  طر، بل الفطر يف رمضان ال يلزم أن يكون حلا رة الرنفس، هقرد 

ضرع، وكرذلك يف هرذه املسرألة جيروز كشرن العرورت يفطر الصائم بسربب ،رةه كفطرر املر

املغلظة حلا ة الغة. وال تغة هذه املنا شة من أن كشن العرورت املغلظرة حمررم  عرًا؛ إال 

  .(2)أهنا إلثبات  واز كشن العورت أل ل حا ة الغة

بأن القول بتوهر حالرة الرضرورت إلباحرة احلمرل عرن طريرق وأجيب ص   ذه املين شب: 

يلة ،ة مسلم؛ ألن الرضورت تتواهر بعد  ير الولد حلفظه وبقائره حيرا، أمرا ،رة األم البد

 . (3)املو و  هليست هناك رضورت لإلتيان به من  حل طرق ،ة معتربت  عاً 

الذي هو مرن  عرائم اهليئرة  ،ا تحل رحم الزو ية أن هذه الصورت تتضمن[ 11]

ملعنرى األمومرة كرام هطرهرا ا ، وكرام  ، وهيره إهسرا اليعية املحصلة لألبوت واألمومة

                         
 .143ص -انظر: األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمد منصور ( 1)

 .13-12ص -231-234ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   انظر:( 2)

 .211ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  انظر:( 3)
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  .(1)الناس عرهها

تسرتدعي القرول بحرمتهرا،  أن هذه الطريقة يف اإلنجاب تثة مشركحت كثرةت،[ 12]

ومن ذلك: لو أن صاحبة البويضة وصاحب السائل املنوي انحل الزواج بينهام بعد تلقيح 

مريح ه مررن رحررم األم صراحبة الرررحم املسرتأ ر، أو رهرري الزو ران تسررلم طفلهرام بعررد 

املستأ رت، وما الرأي لرو أن زوج املررأت املسرتأ رت  امعهرا بعرد إيرداع اللقيحرة يف ر هرا 

هل يتعني عندئذ إلزامها بتسليم كليهام أو بتسليم أحدمها؟ ومن الذي يتم  هولدت توأمني،

رها تسليمه منهام؟ وهل يقع عىل األم املستأ رت مسؤولية لو أ هضت نفسها؟ وهل يشاط

زو ها املسؤولية يف هذه احلالة إذا كان اإل هاض بإيعاز منه؟ وما احلكم إذا تعاطت األم 

وولد الطفل بسببها مشوها؟ وهل من حق صاحبة البويضة  ،املستأ رت أثنار احلمل عقا ة

رهرري تسررلم الطفررل املشرروه؟ ومررا مو ررن األم املسررتأ رت ومو ررن صرراحبة البويضررة إذا 

ت بمرض هيد  صحتها أثنار احلمل، وا تىض ذلك التضحية باجلنني؟ أصيبت األم املستأ ر

وكذا إذا رهضت احلامل إ رار عملية  يفية، وكان البد من إ رائها، وترتب عىل ذلرك 

وهات اجلنني؟ كل هذه االهرتاضات والتساتالت، وما تثةه من مشكحت تؤ ي إىل القول 

 (2).بتحريم هذه الصورت يف عملية التلقيح الصناعي

أن هذه الوسيلة لإلنجاب يرتتب عليها مفاسد كثةت تقتيضر القرول بتحريمهرا، [ 13]

 ومن ذلك:

                         
، 211ص -ن واأل نرة لعطرا السرنباطي بنروك النطر، 281ص -هقه النوازل لبكرر أبرو زيرد  انظر:( 1)

مدى ميوعية است دام األ نة البيية  ،142ص -األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمد منصور 

 .194ص -أليمن اجلمل 

، عقرد إ رارت 51-54ص -اآلثرار املرتتبرة عرىل عمليرة التلقريح الصرناعي لشرو ي الصراحلي  انظر:( 2)

 .119-111ص -األرحام حلسني حممو  
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االعتدار عرىل أمومتهرا ، مع (1)عرض ر ها للبيع أو اهلبةي عل املرأت  تهنة ومبتذلة * 

 وأحقيتها يف ضم الوليد بعد أن تغذى منها و لته وهنًا عىل وهن. 

تزو ة وعندما جيامعهرا زو هرا خيرتلط مراته مرع مرار ،رةه حينام تكون املستأ رت م* 

ال حيل البرم  ؤب  ظدنهلل واليدبح اة در أ   سدمت بدنءه ) :لقوله ؛ وذلك حمرم  طعاً 

 .(2)(  ع  ريه

هامذا لو ترم   د تكون املستأ رت بل جيب أن تكون يف حالة تبويي كام  زم األطبار،* 

  ها ببويضة امل صبة؟تلقيح بويضتها من نطفة زو ها أثنار  ل

 ماذا لو كانت األم البديلة أًما أو أ ًتا لصاحبة البويضة امللقحة؟ * 

ماذا لو  امت صاحبة الرحم بتأ ة ر ها ألكثر من أيت ثم حدث مستقبح تزاوج * 

                         
هل شعرت بأي تأنيرب ضرمة حرني واهقرت  - اوهي أول أم بديلة يف إنجلرت -)كيم كوتن(  سئد ( 1)

مل تفعرل  -كرام تردعي  - ههري ،عىل أ ذ النقو  من أ ل تقديم مثل هذه اخلدمة؟ كان  واهبا بالنفي

 ولكنها ما كانت لتقدم عىل  طوت كهذه بدونه. ،ذلك من أ ل املال

حتحروت أن سريدت كويتيرة  رارت إليره يف العيرا ت تقرول لره إن  ا متهرا و د ذكرر الردكتور حسران  

 .ببويضتها امللقحة مقابل ألن  ينار هقط ،عىل استعدا  أن حتمل بدالً عنها "اهلندية"

وتصربح  ،تصطبد هيه األمومرة بالصربغة التجاريرة ،ألسنا نجد هنا بداية النقحب يف القيم األ ح ية 

 ؟كانت حماطة بالتبجيل واالحرتام سلعة تباع وتشرتى، بعد أن

مو ن الدين من تكنولو يا ، 121ص -] انظر: املستحدثات البيوتكنولو ية لضيار الدين مطاوع  

 ،www.balagh.com/mosoa/feqh -مو رررع برررحغ  -ناهررردت البقصررمي  -اإل صرراب الصرررناعي 

 .[ 101ص -األحكام املتصلة باحلمل لعائشة أ د 

 .900( تقدم خترجيه ص2)
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 .(1)بني أبنار هذه األي؟! 

 لقه ا  أن إنشار أي عقد من العقو  عىل الرحم كاإل ارت ينايف الغرض الذي [ 10]

من أ له وهو أن أن يكون لقضار الشهوت وإ امة النسل عن طريق النكا ، ومن ثّم يكون 

 . (2)باطحً 

،  اسرتئجار امررأت لتقروم باحلمرل والرروال ت الررا ح هرو القرول األول القرايض بحرمررة

 وسبب الرت يح هو:

 ه من املنا شة. وت ما استدل به أصحاب هذا القول، واجلواب عاّم ور  علي[ 1]

 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

أن األصل يف األبضاع التحريم، وهذا يقتيض حرمة   ول أي طررف ثالرث ،رة [ 3]

 الزو ني يف عملية اإلنجاب، وا  أعلم.

 :حكم تربع املرأة باحلمل والوالدة عن امرأة أخرىالفرع الثاني: 

ألن األ رررى صرراحبه والرروال ت نيابررة عررن امرررأت أ رررى؛  ررد تتررربع امرررأت باحلمررل 

هبعرررد تلقررريح بويضرررة الزو رررة برررامر زو هرررا يف أنبررروب ، البويضرررة ال تسرررتطيع ذلرررك

                         
-949ص -، األم البديلررة لعررارف عرريل 211ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي  انظررر:( 1)

،  ضايا هقهية معا ت 08ص -، اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي لشو ي الصاحلي 912

، عقرد إ رارت 151-109ص -، األحكام املتصرلة باحلمرل لعائشرة أ رد 10ص -ليوسن الفرت 

 مو ع إسحم أون الين عىل الرابط: ،111ص -ني حممو  األرحام حلس

 http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=31390.  

 .391-35ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  انظر:( 2)
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ا تبررار تررزرع هررذه اللقيحررة يف رحررم املرررأت املتربعررة، وتقرروم املرررأت األ ررةت باحلمررل 

 . (1)والوال ت

م، ولكنه هنا أ رن مرن واخلحف الفقهي هنا هو ذات اخلحف يف حال استئجار الرح

 هة  لوه عن املعاوضة، وأ بح من  هة أنه يف الغالب تكرون املررأت املتربعرة مرن أ رارب 

 . (2)الزو ة

، هكذا ال جيروز ذلرك استئجار املرأت لتقوم باحلمل والوال تو د تقدم تر يح عدم  واز 

ا باحلمررل هيحرررم عررىل الررزو ني اسررتعارت رحررم أ نبيررة مررن أ ررل  يامهررعرىل سرربيل التررربع، 

 ، ويمكن توضيح ذلك أكثر هيام ييل:وحيرم عىل األ نبية إعارت ر ها هلذا األمر ،والوال ت

إذا كانت منفعة الرحم ال جيوز أن تكون حمًح لإل ارت، هح جيوز كرذلك أن تبرذل [ 1]

كأن تكون  د  امت هبذا العمل عىل سبيل التطوع  -املرأت منفعة ر ها عىل سبيل الصد ة 

؛ ألن الصد ة البرد يف صرحتها مرن كرون اليشرر املتصردق بره  رابًح -عدت اآل رين ومسا

 للبذل واإلباحة، والرحم ليست  ابلة للبذل واإلباحة، هح تصح الصد ة بمنفعتها. 

                         
 . 1141ص -النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح  ( انظر:1)

 :وب  أبثدب للك( 2)

.   لت ) يوهانا كابريليل( بويضة أمها امللقحة وهري )مرانيوال كرابريليل(؛ ألن أمهرا كانرت تعراين مرن 1

سرنة(، واسرتمر  رل البنرت  09مصاعب مرضية كبةت يف احلمل والوال ت، وكانت كبةت يف السن )

األم البديلرة ، 201ص-نجاب لكارم ،نريم االستنساخ واإلحتى ولدت طفًح أهدته ألمها.] انظر: 

 [.913ص -لعارف عيل 

عامرًا  25 ر كارين(الثحثة ألن ابنتها ) عامًا ر أطفال ابنتها 09بات أنتوين( من  نوب أهريقيا ر .   لت )2

مو رن ، 124ص -املستحدثات البيوتكنولو يرة لضريار الردين مطراوع انظر:  ].ر عا زت عن ذلك

 :-مو ع بحغ  - ناهدت البقصمي - اإل صاب الصناعيالدين من تكنولو يا 

 www.balagh.com/mosoa/feqh . 
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البديلرة عرىل سربيل اهلديرة أو اهلبرة؛ ألنره ال  األمال جيوز أن يكون هذا العمل مرن [ 2]

ذله وإباحته، وهلذا ال جيوز ألحد أن هيردي زو تره إىل آ رر جيوز  عًا إهدار ما ال جيوز ب

، والررحم ال جيروز (1)كام أن الضابط يف اهلبة أن كل ما  از بيعه  راز هبتره ،لحستمتاع هبا

  .(2)وال بيع منفعتها هح جيوز هبتها ابيعه

س األ رب أن هعل األم البديلة هو عىل سبيل اإلعارت لر هرا؛ ألن الترربع هنرا لري[ 3]

ألن مرن  ؛ويكون عقد العاريرة براطحً بالرحم نفسه بل بمنفعته هقط، هتكون إعارت حمرمة، 

 ، والرحم ليس  ابًح للبذل واإلباحة.(3)مباحاً االنتفاع باملعار  وط صحته أن يكون 

أن جيررري تلقرريح  املشرراركة بمقررر اللقيحررةمررع مررن الصررور املمكنررة للتلقرريح الصررناعي 

 ار ي يف وعار اال تبار بني بذريت زو ني، ثم تعا  اللقيحة يف رحرم امررأت أ ررى هري 

زو ة ثانية للر رل، و رد تكرون كرل  مرنهام متربعرة لأل ررى لكرون كرّل واحردت مرنهام ال 

ا للحمرل، وهرذه تستطيع احلمل لعلة خمتلفة، هتتربع إحدامها بالبويضة، واأل ررى بر هر

  .(4)صورت نظرية مل حتدث حتى اآلن

                         
(، كشراف 1/343(، حتفرة املحتراج )3/231(، الفرروق للقررايف )1/118بردائع الصرنائع )( انظر: 1)

   (.0/341القناع )

 (. 81-1/85،  ضايا هقهية معا ت )113-112ص-استئجار الرحم ملحمد رأهت عثامن  ( انظر:2)

 .   524-518ما تقدم ص :وانظر

 (.0/13(، كشاف القناع )5/010(، حتفة املحتاج )5/218( انظر: مواهب اجلليل )3)

 .183وانظر ما تقدم ص   

، 919ص -األم البديلررة لعررارف عرريل  ،95ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي  انظررر:( 0)

الطبيرب ، 081ص -وراثة والتكاثر للسيد مهران األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل ال

 .308ص -أ به وهقهه ملحمد عيل البار وصاحبه
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وإن  ا هو ظاهر أن كل من  رال بجرواز االسرتعانة بررحم امررأت أ نبيرة عرن صراحب 

 النطفة هإنه سيجيز هذا األسلوب من باب أوىل.

لكن الرذين حّرمروا االسرتعانة بررحم امررأت أ نبيرة عرن صراحب النطفرة مرن الفقهرار 

، االستعانة بررحم زو رة أ ررى لصراحب النطفرة فوا يف  وازوالباحثني املعا ين ا تل

 وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

، وإليره حيرم االنتفراع بررحم الزو رة األ ررى للقيرام باحلمرل والروال ت المبل األول:

 . (1)ذهب أكثر الباحثني

، وإليه ذهب والوال تيبا  االنتفاع برحم الزو ة األ رى للقيام باحلمل  المبل الثنين:

 . (3)واشرتط بعضهم أال يتم الزواج بالثانية هلذا الغرض حتديداً ، (2)بعي الباحثني

                         
،  لة  مع الفقه 154ص - رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  انظر:( 1)

، 221، 218ص)-ندوت )اإلنجراب يف ضرور اإلسرحم( ، (1/323) -الدورت الثانية  -اإلسحمي 

، اجلديرد يف الفتراوى اليرعية لألمرراض 218ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي ، (231

 -231-234ع  -زراعة األ نرة هلاشرم مجيرل عبرد ا   ،118ص -النسائية والعقم أل د اجلابري 

، 582ص -، األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 91ص

، مدى ميوعية اسرت دام األ نرة البيرية 319ص -لتلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ أحكام ا

، أحكرام عقرم اإلنسران 50ص -، مشكحت املسؤولية الطبية لعامر القي ر 198أليمن اجلمل ص

، أطفرال األنابيرب لزيرا  سرحمة 13، األنساب لعبد احلميد طهامز ص144ص -لزيا  صبحي عيل 

 (.143، 141) ص

، و رد نسربه 311ص -، ثبروت النسرب لياسرني اخلطيرب 921ص -األم البديلة لعارف عيل  ظر:ان( 2)

 .ثني !دَ إىل مجهور الفقهار املحْ  129ص -الدكتور أ د لطفي يف كتابه التلقيح الصناعي 

 .922ص -األم البديلة لعارف عيل  انظر:( 3)
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 أدلة األقوال:

ظجدبا  االنيودنع ظدرحم الزوجدب األ در، أوالً: اسيتل أم نب المبل الثنين المدنئدب  

  :لدمينح ظنحل ل والبالدة

عرىل الزنرا؛ إذ العح رة برني الرزوج  بأن هذا األسلوب للحمل ال يرتتب عليه ما يرتتب

وا تحط األنساب ،ة مو و  يف هذا األسلوب للحمرل؛ ألن ل واملرأتني عح ة ميوعة

  .(1)الولد املتكون ينسب إىل زوج املرأتني، وهذا يدل عىل  واز هذا األسلوب

 و ت نب ش  ذا التليل ظام  يل: 

إباحة هذا األسلوب، بل البد مرن إ امرة إن نفي ما يدل عىل التحريم ال يكفي للقول ب )أ(

  .(2)الدليل عىل احلل

إن هذا األسلوب وإن كران  رد حرل مشركلة نسرب املولرو  مرن  هرة األب، ولكرن  )ب(

 . (3)مشكلة نسبه من  هة األم ما زالت  ائمة

إن يف حدوث احلمل هبذه الوسيلة شبهة؛ وذلك ألنه  رد حيردث اتصرال طبيعري برني  )ج(

  .(4) الو ت الذي تزرع هيه اللقيحة يف ر ها هتحملالرضت والزوج يف

بأنه ال يمكن أن حيدث  ل بني الرضت والرزوج، وذلرك وأجيب ص  املين شب األ رية: 

لو و  حتضةات كثةت متنع اتصال الزوج بالرضرت، وال ختررج مرن املستشرفى إال بعرد أن 

                         
 .924ص -لعارف عيل األم البديلة ، 311ص -ثبوت النسب لياسني اخلطيب  انظر:( 1)

 .91ص -231-234ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا   انظر:( 2)

 -أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ  (،3/513هرردي اإلسررحم للقرضرراوي ) انظررر:( 3)

 .315ص

 .(089-1/081) -الدورت الثالثة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 0)
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وإن كران ذلرك  كرن  ليغلق الرحم بعد العلوق، وعرىل هرذا هيسرتبعد  ردًا حصرول  رل

  .(1)نظرياً 

بأن احتامل هشل التلقيح الصناعي وحصول تلقيح طبيعي  كن : و د صىل  ذا اجلباب

 ا يدل عىل هرذا أن املجمرع الفقهري اإلسرحمي ، و-(2)كام تقدم -نظريًا و د و ع بالفعل 

حرة وضرع املنبثق عن رابطة العامل اإلسحمي كان  د أ راز مرن صرور املشراركة بمقرر اللقي

اللقيحة يف رحم الزو ة الثانية، ثم عا  هسحب اجلواز عرن هرذه احلالرة، وسربب سرحب 

أن »ن يف املجلرس مرن واجلواز عن هذه احلالة هو ما أكده أطبار احلمرل والروال ت احلرارض

الزو ة األ رى التي زرعت هيها لقيحة بويضة الزو ة األوىل  د حتمل ثانية  بل انسردا  

ثرم تلرد  ،لقيحة من معا ت الزوج هلا يف هررتت متقاربرة مرع زرع اللقيحرةر ها عىل  ل ال

كام ال تعلرم أم ولرد اللقيحرة التري  ،وال يعلم ولد اللقيحة من ولد معا ت الزوج ،توأمني

أ ررذت منهررا البويضررة مررن أم ولررد معررا ت الررزوج. كررام  ررد مترروت علقررة أو مضررغة أحررد 

آل ر الذي ال يعلرم أيًضرا أهرو ولرد اللقيحرة أم وال تسقط إال مع وال ت احلمل ا ،احلملني

ويو ب ذلك ا رتحط األنسراب جلهرة األم احلقيقيرة لكرل مرن  ، ل معا ت ولد الزوج

 .(3)«والتباس ما يرتتب عىل ذلك من أحكام ،احلملني

 ،بأن الزوج يمكن أن يعتزل الزو ة احلاضنة اعتزاالً تامًا حترى يتبرني احلمرلوأجيب: 

 .(4)املحذور وبالتا  ينتفي

                         
 - لرة  مرع الفقره اإلسرحمي  ،91ص -231-234ع  -هلاشم مجيل عبد ا  زراعة األ نة  انظر:( 1)

 .(1/089) -الدورت الثالثة 

 .199ص( 2)

 .154ص - رارات  لس املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  انظر:( 3)

 .918ص -األم البديلة لعارف عيل  انظر:( 0)
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 ظام  يل: و د صىل  ذا اجلباب 

ملحاذير األ رى الوار ت يف اسرتئجار األرحرام  لو سلمنا بانتفار هذا املحذور تبقيا[ 1]

 (1)بشكل عام، هتحريم استئجار األرحام هو حتريم ذايت ال سبيل إىل إباحته. 

الرزواج نساب وعدم ا تحطهرا لريس هرو املقصرد الوحيرد مرن نظرام أن حفظ األ[ 2]

وحتريم الزنا، ومن ثّم هإن االستنا  إىل عدم حصول ا تحط األنسراب كردليل للجرواز ال 

 (2)يكفي بذاته أن يكون  ليًح، بل ال بد من إ امة الدليل عىل اإلباحة. 

ي ر م االنيونع ظدرحم الزوجدب األ در، ثننيًن: اسيتل أم نب المبل األول المنئدب  ظ

   يل:ظام لدمينح ظنحل ل والبالدة

 من أ لة منع استئجار رحم امرأت أ نبية عن الزوج.  (3)ما تقدم[ 1]

أن اللقيحة التي تزرع يف رحم الزو ة األ رى املتربعة ،ة مأذون  عًا بد وهلا [ 2]

يف ر ها وإن تلقحت بامر الزوج؛ ألن املأذون به  عًا هو مار الزوج وحده، وبالتا  هقرد 

هيره، والقاعردت التري جيرب تطبيقهرا: أن مرا ا تمرع هيره حظرر ا تمع هنا حمظرور ومرأذون 

، السيام هيام يتعلق بالفروج، التري األصرل (4)وإباحة  دم  انب احلظر عىل  انب اإلباحة

﴿ هيها احلظر؛ لقوله تعاىل:                             

                         
، األحكرام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب الطبيرة 108ص -طيرب أحكام املرأت احلامل ليحيرى اخل انظر:( 1)

 .50ص -حلسني العبيد  

أحكرام التلقريح ، 054ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلرا ري  انظر:( 2)

 .319ص -،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 .941-182( ص3)

 (.1/25املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش ) انظر:( 0)



 

 

 

555 
 

             ﴾(1)(2). 

أن الزو تني املتربعة باحلمل وصاحبه البويضة  رد حيصرل بيرنهام تنرازع عراطفي، [ 3]

ف بني الناس بمنع وهذا  د يؤ ي إىل اخلحف والشقاق العظيم، والشارع حيسم باب اخلح

األسباب املؤ ية إليه، وإعامالً لقاعدت الييعة يف ذلك يمنع نقل اللقيحة إىل رحم الزو ة 

  .(3)األ رى

أن الر ل عقد عىل كلٍّ من املرأتني عقدًا عىل حدت، ومن ثم هيجب أن يبقى رحم [ 0]

 . (4)كّل واحدت منفصًح يف عح ته عن الرحم األ رى

ومرن  ؟احلقيقية لوب يضيع حقيقة األمومة بني الزو تني، هأهيام األمأن هذا األس[ 5]

 .(5)التي ينسب إليها الطفل: صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟ 

االنتفاع برحم الزو ة األ رى للقيام باحلمل الرا ح هو القول األول القايض بحرمة 

 وسبب الرت يح هو: والوال ت،

 حاب هذا القول. وت ما استدل به أص[ 1]

                         
 [.31-28] اآليات[، سورت املعارج، 1-5] اآليات، سورت املؤمنون( 1)

زراعة األ نة هلاشم مجيرل عبرد ا  ، (1/088) -الدورت الثالثة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 2)

 .93-92ص -231-234ع  -

املسرؤولية الطبيرة لعرامر مشركحت ، (1/084) -الدورت الثالثة  - لة  مع الفقه اإلسحمي  انظر:( 3)

 .311ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 52ص -القي  

 -عرامن  - ار أسامة للني والتوزيرع  -رياض أ د عو ت ا   -االستنساخ يف ميزان اإلسحم  انظر:( 0)

 .29ص -م 2443 - 1ط

 .(3/513هدي اإلسحم للقرضاوي ) انظر:( 5)
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 ضعن أ لة امل الفني مع اإل ابة عام استدلوا به.[ 2]

أن بعي اإلشركاالت التري مرن أ لهرا كران حترريم اسرتئجار رحرم امررأت أ نبيرة [ 3]

 مو و ت يف هذه الصورت.

لو طّلق الزوج هذه املرأت املتربعة بر هرا، مراذا سريكون مو فهرا جتراه هرذا اجلنرني [ 0]

 دها؟الذي ترى أنه ليس ول

إىل أن أحد الباحثني  ن يرى حرمة االستعانة برحم زو ة أ رى لصاحب  وأشري  ين

النطفة اهرتض صورت ربام تكون بعيدت الو وع بعي اليشرر، وهري كرون الر رل متزو رًا 

بأربع نسوت كلهرن ال يمكرنهن اإلنجراب اسرتقحالً، إذ هرن مرا برني معتلرة الررحم سرليمة 

هذا الر ل إما أن يفف النظر عن اإلنجاب، أو يطلرق  املبيي و العكس، وذهب إىل أن

إحداهّن، أو يلجأ إىل االستعانة برحم إحداهن الستضاهة بويضة ملقحة من أ ررى، وأن 

 اصرة مرع و رو  مرن أ راز االسرتعانة بررحم  -أ ن األمور مفسدت هرو احلرل األ رة 

حالة الرضرورت هنرا  ، و لص بعد استطرا  يف االستدالل إىل أن-الزو ة األ رى مطلقًا 

 (1)تقتيض القول بجواز مثل هذه احلالة. 

ويف احلقيقة إن يف أ لة املنع من استئجار الرحم عمومًا كفاية يف الر  عىل هذا القول؛ إذ 

األصل يف األبضاع التحريم، والرحم ليس حمًح للبرذل، همثرل هرذا الر رل وزو اتره مرا 

 ، وا  تعاىل أعلم.عليهم إال الصرب والرىض بقضار ا  و دره

أن املا ت اخلامسة من نظام وحدات اإل صاب واأل نرة وعرحج  و ا هو  دير بالذكر

العقم يف اململكة العربية السرعو ية  رد نصرت  احرة عرىل منرع االسرتعانة بررحم زو رة 

                         
-580ص -ليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران األحكام ا انظر:( 1)

588. 
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ال جيروز زرع بييضرة خمصربة مرن زو رني يف »أ رى لصاحب النطفة، ونص املا ت كام ييل: 

رى أو امرأت أ رى، وال جيوز التلقيح بنطفة من ،ة الزوج، وال ختصرييب رحم زو ة أ 

 .(1)«بييضة لغة الزو ة

يف التلقريح الصرناعي مرن  رحل املسرائل  آثرار املشراركة بمقرر اللقيحرةيمكن توضيح 

 التالية:

إن مسألة نسب املولو  الناتج عن التلقريح الصرناعي بأسرلوب األم البديلرة أو الررحم 

الظئر تعترب من املسائل الشائكة  دًا، والتي كثر اخلحف هيهرا، ويمكرن أن نسرلط الضرور 

 عليها من اخلحل الفروع الثحثة التالية:

 :نسب املولود من جهة األمالفرع األول: 

لرو ألقرت امررأت »هقهار الشاهعية مسألة أشبه ما تكرون برام نحرن هيره وهري:  ذكر بعي

واسرتمرت حترى  هاستد لتها امررأت أ ررى حررت أو أمرة هحلتهرا احليرات، مضغة أو علقة،

ألن ؛ للواطم لو كانت أمة (2)تدَ للثانية ، وال تصة مستولَ  ال يكون ابناً  وضعتها املرأت ولداً 

ههرو ولرد هلرام.  برل مرن منري الرواطم واملوطرورت، اطم ومنيهرا،الولد مل ينعقد من مني الرو

                         
 - ريردت أم القررى  -الحئحة التنفيذيرة لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم  انظر:( 1)

 .5ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  

هي التري ولردت مرن سريدها يف  :أم الولد»(: 4/011يف املغني ) أم ولد،  ال ابن  دامة  أي:( 2)

 .  «ملكه
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 .(1)«حيث مل خيرج منها مصوراً  ؛ت به أيضاً دَ وينبغي أن ال تصة األوىل مستولَ 

 هظاهر من هذا النقل العجيب أمور ثحثة:

 أن النسب ثابت لصاحب النطفة.[ 1]

 أن النسب ال يثبت لصاحبة الرحم.[ 2]

صاحبة البويضرة ربرام يفهرم أن النسرب الحرق هبرا مرن عبرارت هيام يتعلق بالنسب ل[ 3]

وينبغري أن ال تصرة األوىل »، و د يفهم أن النسب ال يلحق هبا من عبرارت: «ههو ولد هلام»

، ولعل األ رب أنه أرا  أن النسب ثابت هلا «مستولدت به أيضًا؛ حيث مل خيرج منها مصوراً 

 خيرج منها مصورًا، وا  أعلم ،ة أهنا ال تصة أم ولد ملانع وهو أنه مل

وسوار اتفقنا مع هؤالر الفقهار األ حر هيام ذهبوا إليه أم ال، هإنه ال يسعنا إال أن ننظر هلرذا 

 .  (2)الفقه الد يق الذي سبق عفه نظرت إ حل وإكبار، مع الدعار هلم باملغفرت والر ة

                         
حاشرية (، و رار يف 9/031) هنايرة املحتراجيف حاشريته عرىل  عيل الشربامل الشيخ املحقق  و ذا اجيهند( 1)

و رع السرؤال يف الردرس عرام لرو كران لشر ص أمتران »(: 0/000) البجةمي عىل    منهج الطرحب

هت لقت وولردت  األمة الثانية ووضعتها يف هر ها،هأ ذهتا  هوضعت علقة، هوطم إحدامها و لت منه،

أهنرا ال تصرة  "عريل الشربامل رأي: " ههل تصة األمة الثانية مسرتولدت أو ال؟ اعتمرد شري نا ع رت ولدا،

البجةمري ، و رار يف حاشرية «ألنه مل ينعقد من منيه ومنيها يف هذه احلالرة ويلحقره الولرد ;مستولدت بذلك 

وبقرري مررا لررو وطررم السرريد أمررة هألقررت علقررة هأ ررذهتا أمترره األ رررى »(: 0/084) عررىل    اخلطيررب

  رال الشرريخ  رردان هيرره نظررر، ههررل حيكررم للثانيررة باالسررتيح ؟ ثررم ولردت، هتحملرت هبررا هحلتهررا احليررات،

 «.  ألنه مل ينعقد من منيها ومنيه يف هذه احلالة واستقرب ع رت أهنا ال تصة أم ولد؛

 .292ص -ة لعطا السنباطي بنوك النطن واأل ن ( انظر:2)

وهي أمهيرة أبرواب الررق والعترق ملرا هيهرا مرن أحكرام  293الدكتور عطا إشارت مهمة ص و ت أشن  

هقهية يمكن أن تنفع يف حل معضحت العف، ور  عىل من ينا ي بحذهها من كتب الفقه باعتبارها 

 حشوًا وزيا ت ال هائدت هيها.  
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 حكم النسرب مرن  هرة األم ولنأت اآلن إىل ما ذكره الفقهار والباحثون املعا ون يف

للمولو  بالتلقيح الصناعي مع املشاركة بمقر اللقيحة، مستصرحبني معنرا مرا للنسرب مرن 

 . (1)أمهية كبةت يف الييعة اإلسحمية، وما يرتتب عىل إثباته من هروع هقهية متعد ت

 هل هي :من  هة أمههذا املولو  و د ا تلن الفقهار والباحثون املعا ون يف نسب 

 وبيان ا تحههم كام ييل:صاحبة الرحم؟  مصاحبة البويضة أ

 األقوال يف املسألة: 

أّمرًا للمولرو ، وإليره صراحبة البويضرة أو صراحبة الررحم ليست أي  من  المبل األول:

 .(2) بعي الباحثنيذهب 

يثبت نسب املولو  إىل كلٍّ من صاحبة الررحم وصراحبة البويضرة، وإليره  المبل الثنين:

 . (3)عي الباحثنيبذهب 

،ة صراحب إىل صاحبة الرحم إن كانت ذات زوج  نسب املولو يثبت  المبل الثنلث:

، إىل صاحبة البويضةالنطفة، هإن كانت زو ة لصاحب النطفة أو ،ة متزو ة هإنه ينسب 

 . (4)بعي الباحثنيوإليه ذهب 

                         
وهرار بنرت  -أحكرام األم يف الفقره اإلسرحمي ، 92-11ص -ان بور عرة النسب لسرفي( انظر هلذه الفروع: 1)

 امعة اإلمام حممرد برن  -كلية الييعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه  -عبدالعزيز السويلم 

 .  041-043الرسالة بأكملها، ومل صها يف اخلامتة ص -هر 1015 -سعو  اإلسحمية 

، 155ص -أحكررام املرررأت احلامررل ليحيررى اخلطيررب ، 201ص -أبررو زيررد  هقرره النرروازل لبكررر انظرر:( 2)

احلامية اجلنائية للجنني ، 010ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

، و د يفهم ميل الشيخ الصديق الرضير له كام يف 242ص -يف ظل التقنيات املستحدثة ألمةت عد  

 (.1/544) -الدورت الثالثة  -مي  لة  مع الفقه اإلسح

، 140ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 3)

 (.243، 181)مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 .324-319ص -ثبوت النسب لياسني اخلطيب  انظر:( 0)
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، هرإن مل تكرن جإن كانرت ذات زو يثبت نسب املولو  إىل صاحبة الرحم المبل الراظع:

  .(1)بعي الباحثنيذات زوج هإنه ينسب إىل صاحبة البويضة، وإليه ذهب 

 .  (2)الباحثني إىل صاحبة الرحم، وإليه ذهب كثة من نسب املولو يثبت  المبل اخلنبس:

 . (3)الباحثني إىل صاحبة البويضة، وإليه ذهب أكثر نسب املولو يثبت  المبل السند،:

                         
، بنوك النطن واأل نة لعطرا السرنباطي 124-113ص-مد رأهت عثامن انظر: استئجار الرحم ملح( 1)

 .219-211ص -

، آرار يف التلقرريح الصررناعي 095ص -آرار يف التلقرريح الصررناعي للشرريخ برردر املتررو  عبررد الباسررط  انظررر:( 2)

، األحكام الطبية املتعلقرة 313ص -، اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت 084ص -للشيخ عيل الطنطاوي 

 -، اآلثررار املرتتبررة عررىل عمليررة التلقرريح الصررناعي لشررو ي الصرراحلي 140ص -ار ملحمررد منصررور بالنسرر

 -احلاميرة اجلنائيرة للجسرم البيري ملهنرد العرزت  ،218ص -، عقد إ ارت األرحام حلسني حممرو  19ص

، أطفرال األنابيرب برني العلرم 158ص-، نسب املولو  الناتج عن التلقريح الصرناعي للشرحات 258ص

احلكررم  ،114ص  -، أحكررام عقررم اإلنسرران لزيررا  صرربحي عرريل 138ص -يعة لزيررا  سررحمة واليرر

 .(1/324) -الدورت الثانية  - لة  مع الفقه اإلسحمي  -اإل ناعي لعبد ا  آل حممو  

املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسحمي باألكثريرة يف  ورتره السرابعة  مت   را ( 3)

أن الولرد ينسرب يف هرذه هر( بجواز أن تكون الزو ة الثانية هي األم البديلة، وأثبت القررار 1040)

و د ر ع يف  ورته الثامنة عن أصل اجلواز يف هرذه الصرورت.انظر:  لرة احلالة إىل صاحبة البويضة، 

 (.1/331) -الدورت الثانية  - مع الفقه اإلسحمي 

، 289ص -(، بنوك النطن واأل نرة لعطرا السرنباطي 3/513هدي اإلسحم للقرضاوي )وانظر:  

، 935ص -األم البديلة لعارف عريل  ،90ص -231-234ع  -زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  

، أحكرام التلقريح ،رة الطبيعري 89ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسرني العبيرد  

، مشكحت 241ص -ة باحلمل لعائشة أ د (، األحكام املتصل580، 018ص ) -لسعد الشويرخ 

 لة الروعي  - .حممد حممد عباس  -حول طفل األنبوب  ،51ص -املسؤولية الطبية لعامر القي  

 . (221، 218ص )-ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( ، 242ص - 239العد   -اإلسحمي
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 أدلة األقوال:

المددنئدب  ظث ددب  نسددب املبلددبد إىل مددنح ب  السددند،أمدد نب المددبل : اسدديتل أوالً 

  :ال ب ضب

بأن الطب احلديث أثبت حسيًا ومن  حل املشاهدت أن الولد املتكرون مرا هرو إال عردت 

وهي يف األصل  ليرة واحردت نواهترا كانرت بويضرة املررأت ومرار زو هرا،  ، حيا تكاثرت

هإذا كران ،        ﴾(1)﴿ :هوهذا ما ذكره ا  تعاىل يف  ول

أصل  لق اإلنسان نطفتي الزوج والزو رة، وهرو حيمرل صرفاهتام؛ هحبرد أن يثبرت نسربه 

إليهام، وأما صاحبة الرحم هالعح ة بينها وبني اجلنني عح ة احتضران و،رذار، وعرىل هرذا 

ه، لكن التحريم  ار من طريق تغذية اجلنني، ههو أشبه ما يكون بمن هالولد انعقد من أبوي

 (2) .إليهاملكن هذا ال يقطع نسبه  ،ذاه أبواه بحرام حتى كرب، ههام آثامن،

 و ت نب ش  ذا التليل ظام  يل: 

صررحيح أن الر ررل يقتفرر  وره عررىل تقررديم النطفررة، أمررا املرررأت هرردورها خمتلررن  )أ(

  .(3)عىل إهراز البويضة، بل و لها تسعة أشهر حتى يتم الوضعبالكلية، ههي ال تقتف 

                         
 [.2( سورت اإلنسان، اآلية ]1)

 ص -، أحكرام التلقرريح ،رة الطبيعرري لسرعد الشررويرخ 929ص - األم البديلررة لعرارف عرريل انظرر:( 2)

، املسائل 82ص -( ، األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  580، 381، 380)

(، اآلثار املرتتبة عىل عملية التلقيح الصناعي لشرو ي الصراحلي 1/252) -الطبية املستجدت للنتشة 

، بنروك النطرن واأل نرة 90ص -231-234ع  -يرل عبرد ا  زراعة األ نرة هلاشرم مج ،15ص -

 (.220، 218ص ) -، ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( 213-214ص -لعطا السنباطي 

 .315ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3)
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أن النسب ال يعتمد عىل العوامرل الوراثيرة وحردها، هالولرد ينسرب إىل صراحب  )ب(

الفرارت  ون الزاين الذي  لق مرن مائره، برل إن االجتراه الطبري اجلديرد أن اإلنسران نتراج 

د البيئات التصا ًا به الرحم الرذي ينشرأ العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة املحيطة، وأش

  .(1)هيه

تأّثر اجلنني بالبيئة الر ية صحيح، لكن ال تأثة هلرا عرىل وأجيب ص   ذه املين شب: ظأ  

أصل اخللقة، بل هو من  نس تأثر املولو  بالبيئة التي يولد هيها صرحيًا ونفسريا و سرديًا 

 (2) حسب الظروف التي يصا هها.

 المنئدب  ظث ب  نسب املبلبد إىل منح ب الدرحم اخلنبسم نب المبل أثننيًن: اسيتل 

 ظام  يل:

أن اآليررات القرآنيررة الكثررةت  الررة عررىل أن األم هرري الترري  لررت وولرردت، مثررل: [ 1]

     ﴿ ، و ولررره:    ﴾(3)﴿ تعررراىل:  ولررره

       ﴾(4)سرربحانه:  ، و ولره﴿      

                         
 ،593ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  انظر:( 1)

(، 1/211) -املسرائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة ، 213ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السرنباطي 

األحكام املتصلة باحلمل (، 189، 199)مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 .04-35ص - ضايا هقهية معا ت ليوسن الفرت ، 115ص -لعائشة أ د 

أحكرام التلقريح ، 013ص -عقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلرا ري األحكام املتصلة بال انظر:( 2)

 .381ص -،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 [.15، اآلية ]األحقاف( سورت 3)

 [.1، اآلية ]الزمر( سورت 0)
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 ﴾(1):و وله ، ﴿      ﴾(2) ،و،ةها من اآليرات ،

ة مررن تقريررر هلررذا املعنررى، ومررن ذلررك مررا  ررار يف حررديث باإلضرراهة إىل مررا  ررار يف السررن

 (...إ  أحتكم جي ع  دمده ة ظ د  أبده أ ظعدني  ببدنً )مرهوعًا:  بن مسعو   ا  عبد

، هاحلديث يذكر أن اجلنني يتكون يف بطن أمه، وهذا يصدق عىل صاحبة الرحم (3)احلديَث 

  .(4)ال صاحبة البويضة

لتي  لت هي نفسها صاحبة البويضة و ت التييع بأن األم او ت نب ش  ذا التليل: 

 (5)ونزول هذه اآليات، هح حتمل النصوص السابقة عىل ما سوى هذا.

بأن ا  تعاىل  د ّ   بأن أم الولد هي التي ولدت، وسلك وأجيب ص   ذه املين شب: 

د، ، هأثبرت األمومرة ملرن تلر-وهي النفي واإلثبرات  -سبحانه يف ذلك أ وى طرق القف 

 .    ﴾(6)(7)﴿ونفاها عن التي مل تلد، وذلك يف  وله تعاىل: 

                         
 [.19، اآلية ]النحل( سورت 1)

 [.32، اآلية ]النجم( سورت 2)

 .501( تقدم خترجيه ص3)

 -الدورت الثانية  - لة  مع الفقه اإلسحمي ، 224ص -ور اإلسحم( ندوت )اإلنجاب يف ض انظر:( 0)

األحكرام الطبيرة املتعلقرة بالنسرار (، 251-1/255) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ، (1/295)

 .145ص -ملحمد منصور 

لسرارت األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمرل ، 932ص  -األم البديلة لعارف عيل  انظر:( 5)

 .041ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ ، 014-011ص -اهلا ري 

 [.2، اآلية ]سورت املجا لة( 1)

، اإلنجاب الصناعي ملحمد زهررت 098ص -آرار يف التلقيح الصناعي للشيخ عيل الطنطاوي  انظر:( 1)

 .(1/255) -، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 313ص -
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 ظام  يل: و د صىل  ذا اجلباب 

أن اآلية  ارت ر ًا عىل مرن يظراهر مرن زو تره، وبّينرت أن األمومرة ليسرت  روالً )أ( 

اآليرة يف معراين عفرية ال حيتملهرا باللسان، وإنام البد هيها من الوال ت، هرح نقحرم معنرى 

  .(1)النص

الذي نشأ اجلنني ، كام أن هذا (2)بأن العربت بعموم اللفظ ال ب صوص السببونب ش: 

لو كرب وتزوج ثم ظاهر من امرأته كين يكون مو فره مرن اآليرة إذا مل يف رحم األم البديلة 

الظهرار تبرني يف الو رت نفسره تعترب أمه احلقيقية هي التي ولدتره، هاآليرة مرع بياهنرا حلكرم 

 .(3)املعنى احلقيقي لألمومة

وهذا  ،معنى اآلية يفيد  طاب املظاهر بأن زو تك ليست أمك التي ولدتك أن)ب( 

ولو كران القفر يف ، ال ينفي أن تكون هناك أم أ رى ،ة التي  ار القف اإلضايف عليها

وملرا صرح تسرمية  مرن األمهرات،ملا كان هنراك نروع آ رر  ،يفهم عىل أنه  ف حقيقياآلية 

وأيضررًا هررإن ،   ﴾(4)﴿ :املرضررعات أمهررات يف  ولرره عررز و ررل

﴿ :سامهن القررآن الكرريم أمهرات للمرؤمنني يف  ولره تعراىل زو ات الرسول    

                         
 -، األم البديلرة لعرارف عرريل 11ص -231-234ع  -األ نرة هلاشرم مجيررل عبرد ا   زراعرة انظرر:( 1)

 -(، األحكرام املتصرلة باحلمرل لعائشرة أ رد 1/211) -، املسائل الطبية املستجدت للنتشة 933ص

 .241ص

 .255ص -احلامية اجلنائية للجسم البيي ملهند العزت  انظر:( 2)

 (. 0/218املحيط )وانظر القاعدت األصولية يف: البحر  

 .313ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 3)

 [.23( سورت النسار، اآلية ]0)
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     ﴾(1)(2). 

بأن هرذه إطح رات  ازيرة، ال تفيرد إال حترريم النكرا  واملحرميرة يف أحسرن  ونب ش:

  .(3)األحوال، أما اإلطحق احلقيقي ههو الذي بينته اآلية الكريمة املتقدمة

 اعدت عامة يف ثبوت نسب  (4)(ل ولدعن ر احلجرالبلت لدوراش) : ول النبي [ 2]

 (5) لت به؛ ألنه ولد عىل هراشها وهرارت زو ها. الولد إىل أمه التي

بأن احلديث حيكم به يف احلاالت التي يكون مصدر اجلنني ،ة و ت نب ش  ذا التليل: 

مقطوع به، وأما يف حاالت اليقني هح حيكم به، همثًح لو أن امرأت زنت أو ا،ُتصبت وظهر 

أن يكرون مرن الروطر السرابق، هبا  ل، وهذا احلمل يمكن أن يكون من زو ها، وحيتمل 

، أما لو تزو ت ثم ولردت أل رل مرن سرتة أشرهر هرح (6)هحينئذ حيكم به للزوج ما مل ينفه

، هكرذا هنرا ال يمكرن أن تنسرب اللقيحرة إىل صراحبة (7)ينسب هذا الولد للزوج باإلمجراع

ل، الرحم؛ ألهنا ليست من مائها، وال توضع يف ر ها إال بعد التأكد مرن  لروه مرن احلمر

                         
 [.1( سورت األحزاب، اآلية ]1)

 -بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي ، 121ص-اسرتئجار الررحم ملحمرد رأهرت عرثامن  انظر:( 2)

 .935ص -األم البديلة لعارف عيل ، 211-211ص

 .313ص -نجاب الصناعي ملحمد زهرت اإل انظر:( 3)

 .114ص( تقدم خترجيه 0)

 -الرردورت الثانيررة  - لررة  مررع الفقرره اإلسررحمي  -احلكررم اإل نرراعي لعبررد ا  آل حممررو   انظررر:( 5)

(1/324). 

 .159( انظر: ما تقدم ص1)

مرن سرتة أشرهر  وأمجعوا عىل أن املرأت إذا  رارت بولرد أل رل»: 91يف اإلمجاع ص   نل اظ  امليذ ( 1)

 .«وإن  ارت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها هالولد له من يوم عقد نكاحها أن الولد ال يلحق به،
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  .(1)وحينئذ ينقطع مبيضها عن اإلباضة كام بنّي هذا الطب احلديث

أن صاحبة الرحم تقوم بعمليتي احلمل والوال ت، ومها أكثر مشقة، وأطول زمنرًا، [ 3]

وتتعرض لكثة من اإلرهاق والنصب البدين والنف ، و د تصاب ببعي األمراض، بل 

احبة البويضة، هعملها يقتف عىل أ ذ  د تتعرض حياهتا لل طر عند الوال ت، ب حف ص

  .(2)البويضة منها، وعليه هصاحبة الرحم أوىل بوصن األمومة من صاحبة البويضة

برأن املشرقة احلاصرلة مرن احلمرل والروال ت ال تكرون سرببًا يف و ت نب ش  ذا الدتليل: 

  .(3)ثبوت نسب الولد املتكون إليها، كام هو الشأن بالنسبة للمرضعة

المنئدب  ظث ب  نسب املبلبد إىل منح ب الرحم إ   الراظع أم نب المبلسيتل ثنلثًن: ا

  :ظام  يل كنن  لا   وجل من  مل اك  لا   وج مننه  يسب إىل منح ب ال ب ضب

:  أما الدليل عىل أن اجلنني ينسب إىل صاحبة الرحم إذا كانت متزو ة هقوله)أ( 

  .(5)(4)(البلت لدوراش)

سررتكون حاملررة البويضررة امللقحررة ن كررن صرراحبة الرررحم هراشررًا هررإوأمررا إذا مل ت)ب( 

وال يغة مرن هرذه الصرفات الوراثيرة  ،للصفات الوراثية لكل من الر ل واملرأت الزو ني

، هالرحم ليست إال وعار لغذار الطفل ،هلذه البويضة امللقحة انتقاهلا إىل رحم امرأت أ رى

 .(6) ال لصاحبة الرحمومن ثّم ينسب اجلنني يف هذه احلالة للزو ني

                         
، اإلنجرراب الصررناعي 91 – 95ص -231-234ع  -انظررر: زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا  ( 1)

 .383ص -، أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 311ص -ملحمد زهرت 

 .394، 315ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ر:انظ( 2)

 .81ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد   انظر:( 3)

 .114( تقدم خترجيه ص0)

 .صحاب القول اخلامسيف الدليل الثاين أل 919، واملنا شة هي نفسها املتقدمة صووجه التاللب( 5)

 .124-113ص-هت عثامن استئجار الرحم ملحمد رأ انظر:( 1)
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بأن اجلنني ال يمكن أن ينسب إىل صاحبة الرحم؛ ألنره لريس مرن و ين ش  ذا التليل: 

كام أنه ال ينسب إىل صاحبة البويضة وهي مل حتمرل ومل تلرد، هرإن األمومرة احلقيقيرة  ،مائها

 ( 1) .هي التي جيتمع هيها األمران معاً 

دب  ظث ب  نسب املبلبد إىل مدنح ب الدرحم المنئ الثنلثأم نب المبل  اظعًن: اسيتل 

إ  كنن  لا   وج  ري منحب الي وبل من  كنن   وجب لصنحب الي وب أو  ري بيزوجب 

  :مننه  يسب إىل منح ب ال ب ضب

بام استدل به أصحاب القرول الرابرع، ،رة أهنرم اسرتثنوا مرا إذا كانرت صراحبة الررحم 

ير ح  انب صراحبة البويضرة؛ ألن اجلنرني زو ة ثانية لصاحب النطفة، هفي هذه احلالة 

 (2) لق من مائها، وهي هرارت أيضًا.

بأنه إن كان مناط ثبوت النسب للمتزو ة هو الوال ت ههذا ثابرت و ين ش  ذا التليل: 

  .يف حق صاحبة الرحم وإن كانت زو ة ثانية، هح و ه الستثنار هذه الصورت

ظث ب  نسب املبلبد إىل كلٍّ ب  منح ب  المنئدب  الثنينأم نب المبل  نبسًن: اسيتل 

 ظام  يل: الرحم ومنح ب ال ب ضب

إن األ لة التي أور ها أصحاب كل  رول بغيرة ترر يح إحردى الصرلتني وإعامهلرا [ 1]

بإثبات النسب هلا وإمهال األ ررى مل تسرلم مرن املعرارض، ومرن ثرّم هرإن ترر يح إحردى 

  .(3) ذ هبام مجيعاً الصلتني عىل األ رى تر يح بح مر ح، هتعني األ

 و ين ش  ذا التليل ظام  يل:

 إن هذا القول يتضمن شقني: )أ( 

                         
 . 919،910إىل املنا شات املتقدمة ص  ذا ظنإلضنمب( 1)

 .324-319ص -ثبوت النسب لياسني اخلطيب  انظر:( 2)

 .140ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  انظر:( 3)
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إثبات النسب إىل صاحبة البويضة، وهذا َيِر  عليه ما نو ش به أصحاب القول  األول:

 .القائلون بثبوت نسب املولو  إىل صاحبة البويضة السا س

عليه ما نو ش به أصرحاب القرول  إثبات النسب إىل صاحبة الرحم، وهذا َيِر  والثنين:

 .القائلون بثبوت نسب املولو  إىل صاحبة الرحماخلامس 

، هيبقرى أن ألنه ليس مرن مائهرا ؛نسب إىل صاحبة الرحميال يمكن أن  إن اجلنني)ب( 

ينسب لصاحبة البويضة أو ال، وعىل كح االحتاملني يسقط القول بنسبته هلرام مجيعرًا، وهرو 

 املطلوب.

بة الولد إىل امررأتني ال يعهرد مثلهرا يف اليرع، وهرذا إنرام  رال بره اإلمرام أبرو إن نس) ر( 

 توكران لكرل واحرد ا عتراه،هيام لو استلحقت امرأتان ولدًا  هول النسرب  (1) حنيفة

و د بنى ذلك بالنظر إىل الردعوى ال إىل الوا رع؛ إذ ال  ائرل بأنره يمكرن أن يكرون منهام بينة، 

ولرو »: (2)  رال الكاسراينيريد أن يقررر أصرحاب هرذا القرول، للولد أمان حقيقة كام 

                         
عة، إمام مدرسة الرأي يف عفه، تفقره عرىل  را  برن هو: النعامن بن ثابت الكويف، أحد األئمة األرب( 1)

ولرد سرنة  أيب سليامن و،ةه حتى برع يف الفقه والرأي، وسا  أهل زمانه بح مداهعرة يف علروم شرتى.

 هر(. 154هر(، تويف سنة ) 94)

(، البدايررة والنهايررة  1/384، سررة أعررحم النرربحر )21ص -]انظررر ترمجترره يف: اجلررواهر املضررية 

(14/141)]. 

هررو: أبررو بكررر بررن مسررعو  بررن أ ررد، الكاسرراين، امللقررب بعررحر الرردين، احلنفرري. أحررد هقررار احلنفيررة ( 2)

هر( يف حلب. من مؤلفاته: )بدائع الصنائع( يف الفقه، )السلطان املبني يف  591املشهورين تويف سنة )

 أصول الدين(. 

 -، بغية الطلب يف تاريخ حلب 53 ص -، الفوائد البهية200ص -]انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية 

-حتقيررق:  .زهررة زكررار  -بررةوت  - ار الفكررر  -كررامل الرردين عمررر بررن أ ررد بررن أيب  رررا ت 

(14/0301]). 
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ال يثبرت نسرب  (1)ا عته امرأتان ههو ابنهام عند أيب حنيفة، وكذا إذا كن يسا عنده، وعندمها

الولد من املرأتني أصح، و ه  وهلام: أن النسب يف  انب النسار يثبت بالوال ت، ووال ت ولد 

ألن النسرب  ؛يتصور ثبوت النسب منهام ب رحف الر رالواحد من امرأتني ال يتصور، هح 

و رد و ردت  يف  انبهم يثبت بالفرارت، وأليب حنيفة: أن سبب ظهور النسب هرو الردعوت،

لكرن يف موضرع  من كل واحدت منهام، وما  اال: إن احلكم يف  انبهن متعلق بالوال ت، هنعم،

  .  (2)«هيثبت نسبه منهام أمكن، وهنا ال يمكن، هتعلق بالدعوت، و د ا عياه مجيعا،

يف  صة ا تصام سعد بن أيب و اص و عبد بن زمعة يف ابن وليدت زمعة  ال النبري [ 2]

 :ثم  رال لسرو ت بنرت زمعرة زوج النبري ، (ولدعن ر احلجر البلت لدوراشل) :

اعترب الشبه وأمر سو ت باالحتجاب مراعيًا صلة مظنونة،  ، هالنبي (3)(احيج ت بيه)

أعمل  اللة الشربه  الصلة الوراثية املقطوع هبا لكح األّمني أوىل، ثم إن النبي هإعامل 

  .(4)هإعامل كح الصلتني حيث ال مر ح أوىل ،مع ضعفها ر،م و و  الفرارت

 بأن احلديث ال يمكن أن يستدل به يف موضع النرزاع؛ إذ إن النبريو ين ش  ذا التليل: 

 يسرتقيم االسرتدالل لرو كران احلرديث يردل عرىل مل يثبت النسب بقرينة الشبه، وإنام 

  إعامل الشبه يف إثبات النسب، واحلديث يدل عىل عكسه.

أنه إذا كان املعتررب يف النسرب الروال ت ههري حاصرلة مرن صراحبة الررحم باحلمرل [ 3]

، وحاصلة مرن صراحبة البويضرة بمسرامهتها باخلليرة التناسرلية؛ -وهذا ظاهر  -والوضع 

                         
 ( يعني الصاحبني: أبا يوسن، وحممد بن احلسن.1)

 .(1/259(، اجلوهرت النةت )3/288(. وانظر: تبيني احلقائق )1/253بدائع الصنائع ) انظر:( 2)

 .114، وأما خترجيه هتقدم ص151تقدم احلديث بطوله ص (3)

 .149ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  انظر:( 0)
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اىل سمى الر ل والدًا مرع أنره ال حيمرل وال يضرع، وإنرام باعتبرار مسرامهته بدليل أن ا  تع

  . ﴾(1)(2)﴿باخللية التناسلية هقط، كام يف  وله تعاىل: 

بررأن أحرردًا ال يقررول إن تسررمية األب والرردًا جيعررل الرروال ت  ررد و يددن ش  ددذا الددتليل: 

،  ال شيخ اإلسحم ابن تيمية (3)اب املشاكلة اللفظيةحصلت منه، ههذه تسمية  ازية من ب

،ومل يقررل: وعررىل       ﴾(4)﴿و ولرره تعرراىل: »: 

برل هرو  ؛وأمرا األب هلرم يلرده ألن املرأت هي التي تلرده،؛ ﴾(5)﴿ :الوالد،كام  ال

﴿لكن إذا  رن بينهام  يل:  مولو  له،         ﴾ ، هأما مع اإلهرا  هليس يف القرآن

  .(6) «تسميته والدا بل أبا

المنئدب  ظعتح ث ب  نسدب املبلدبد إىل كدلٍّ بد   األولأم نب المبل سندسًن: اسيتل 

  :منح ب الرحم ومنح ب ال ب ضب

 بأن للمولو  صلتني بأمه:

 تكوين ووراثة، وأصلها )البويضة(. صلة األوىل:

 صلة  ل ووال ت، وأصلها )الرحم(.  الثننيب:

                         
 [.93، اآلية ]البقرت( سورت 1)

 .148ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  انظر:( 2)

 .012ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  انظر:( 3)

 [.233( سورت البقرت، اآلية ]0)

 [.233( سورت البقرت، اآلية ]5)

 (.30/19(  موع الفتاوى )1)
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كرلٍّ مرن صراحبة الررحم وصراحبة البويضرة، حيرث   د انقطعرت الصرلتان مًعرا عرنو

عرن ( حلمرل والروال تو )ا ،عمن ولدته( البويضة)وهي : انفصمت إحدى الصلتني  طًعا

ة مل تسلم من املنا شة بحيرث تقروى إلثبرات ، وما  دمه امل تلفون من أ لصاحبة البويضة

 (1) األمومة ألي من صاحبة الرحم أو صاحبة البويضة.

بأن النسب حق  عري للجنرني، ويف إسرقاط صرلته بصراحبة و ت نب ش  ذا التليل: 

البويضة وصاحبة الرحم معًا تفويت حلقره يف النسرب جلهرة األم برح  ليرل  عري يسروغ 

 (2) قًح وال  عًا.ذلك، وهذا ،ة مقبول ال ع

 وأجيب ص   ذه املين شب ظام  يل: 

هيبقرى أن  ،ن اجلنني ال يمكن أن ينسب إىل صراحبة الررحم؛ ألنره لريس مرن مائهراإ)أ( 

ونسرربه لصرراحبة البويضررة معررارض بررأن وصررن احلمررل ينسررب لصرراحبة البويضررة أو ال، 

، وعليه (3)نا ،ة متحققوهو ه ،والوال ت معترب  عًا يف الوال ت كام  لت عىل ذلك األ لة

 هح ينسب اجلنني إىل أيٍّ منهام، وهو املطلوب.

أما كونره ،رة مقبرول ال عقرًح وال  عرًا هلريس بصرحيح، ويردل عرىل ذلرك أن )ب( 

احلرق يف  -يف حال االسرتعانة بررحم أ نبيرة عرن الرزوج  -املنا ش نفسه  عل لو  األمر 

                         
، 155ص -أحكررام املرررأت احلامررل ليحيررى اخلطيررب ، 201ص -هقرره النرروازل لبكررر أبررو زيررد  انظرر:( 1)

 . 010ص -املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري األحكام 

 .140ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  انظر:( 2)

ولوال ما أحكرم اليرع لكران نسربته إىل  الولد ينتسب إىل أبيه ال إىل أمه،»:   نل اظ   شت اجلت( 3)

 .«وا تصت باحلمل والوضع ألهنام اشرتكا يف املار، ;ا أ ص به من أبيه ألهن ;أمه أوىل 

 (.1/013(، منح اجلليل )5/238انظر: مواهب اجلليل ) 
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، ولرو كران األمرر ،رة مقبرول (1)قوبرة التعزيريرةعدم إحلاق الولد بأيٍّ منهام عىل سبيل الع

 عقًح و عًا ملا  از التعزير به.

همرن  ،ومن  هة أ رى هإن إسقاط النسب عن املررأتني مجيعرًا لره نظرة يف الفقره) ر( 

الفقهار من يسقط نسب املولو   هول النسب عن امرأتني ا عتراه ر،رم إمكران أن يكرون 

 -(2)مر ح بينهام، و د تقدم ذلك  ريبًا عن صاحبي أيب حنيفةمن أيٍّ منهام إذا مل يكن ثمة 

ألنره يسرتحيل أن  وال يلتحرق الولرد برأكثر مرن أم واحردت؛»، و رال احلنابلرة: -ر هام ا  

لتبرني  ومل يلحق بواحردت مرنهام؛ هإن أحلقته القاهة بأكثر من أم سقط  وهلا، يكون من أمني،

 .(3)«أل رىوليست إحدامها أوىل من ا ، طأ القاهة

بأن احلالة هنرا ختتلرن عرن حالرة اللقريط املرذكورت، إذ يف وأجيب ص  اجلباب األ ري: 

مسألتنا ال تو د بينات متعارضة أو تكاهؤ يف اال عار، بل كل واحدت منهام تدعي أهنا األم 

  .(4)من  هة ،ة اجلهة التي تدعيها األ رى، ومن ثم ال بد من الرت يح بني اجلهتني

 التفصيل التا :  -وا  أعلم  -الرا ح 

إذا كانت املرأت صاحبة الررحم هراشرًا، وأمكرن أن يكرون الولرد مرن زو هرا ولرو [ 1]

 إذ الولد للفرارت. ؛، هإنه ينسب إليها كذلك(5)احتامالً ونسب إليه

                         
 .111-114ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  انظر:( 1)

 .922( ص2)

 .(0/231كشاف القناع )( 3)

 .111ص -كام األحوال الش صية أل د إبراهيم بك وصاحبه أح انظر:( 0)

 .935ما سيأيت ص :انظر( 5)
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 كرأن مل -إذا مل تكن املرأت هراشًا، أو كانت هراشًا لكرن مل ينسرب الولرد إىل زو هرا [ 2]

أو وطم لكن ولد املولو  أل رل مرن  ،يمكن كون املولو  منه لكونه مل يطأ طيلة مدت احلمل

هرإن الولرد منقطرع النسرب مرن  هرة األم؛ إذ إن األم مرن مجعرت  -ستة أشهر مرن وطئره 

وصفني: كون املولو   لق مرن مائهرا، وكوهنرا التري  لرت ووضرعت، ومل جتمرع أي مرن 

هرذين الوصرفني، هرح يصردق عرىل واحردت  -ة البويضة صاحبة الرحم وصاحب -املرأتني 

 منهام أهنا أمه  عًا.

هإنه يلحرق  -(1)و لنا بجواز استلحاق املرأت الولد -إذا استلحقت أي منهام الولد [ 3]

 هبا، وتكون أمه التي ينسب إليها.

 إذا استلحقت كل  منهام الولد هإنه ينسب لصاحبة البويضة؛ وذلك ألمرين: [ 0]

من أن الولد إذا ا عته امرأتان ر ح  انب من كان  -ر هم ا   -ا  رره احلنابلة م)أ( 

)هإن  ال الر ل هو ابني مرن زو تري وا عرت زو تره »زو ها أبوه، هفي كشاف القناع: 

وا عررت امرررأت أ رررى أنرره ابنهررا )ههررو ابنرره( و)تررر ح زو ترره عررىل  ذلررك( أنرره ابنهررا منرره،

                         
 واز استلحاق املرأت للولد، أمرا اجلمهرور هرةون  رواز ذلرك، ،رة أن الشراهعية ال  املنلكيب ال  رو ( 1)

لرو بردون يقبلون  وهلا إال ببينة؛ ألن النسب يلحق زو ها باستلحا ها، وأمرا احلنابلرة هيقبرل  وهلرا و

بينة كالر ل، لكن ال يثبت النسب لزو ها بإ رارها، وأما احلنفية هيفصرلون: هرإن كانرت ذات زوج 

مل يقبل  وهلا إال ببينة أو بتصديق الزوج؛ ألن هيه  ًح للنسرب عرىل الغرة، أمرا إذا مل تكرن ذات زوج 

أيضًا، وأما اإلمجاع الرذي نقلره و يل ال يقبل إال ببينة  ،هفي املذهب ا تحف، هقيل يقبل  وهلا مطلقاً 

مويده  «عىل أن املرأت إذا  الت هذا ابني مل يقبل إال ببينرة لريس هري بمنزلرة الر رل»: ابن املنذر 

 .نظر ملن امتح

(، كشراف القنراع 3/110(، مغنري املحتراج )5/238(، مواهرب اجلليرل )9/311]انظر: العناية ) 

 [.  14، اإلمجاع البن املنذر ص(0/231)
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، وسرريأيت تررر يح أن الولررد ينسررب (1)«هر أهنررا أمررههالظررا ألن زو هررا أبرروه، األ رررى(؛

 .(2)لصاحب النطفة إذا مل تكن صاحبة الرحم هراشاً 

 -ولرو امرأتران  -مرن أن الولرد إذا ا عراه اثنران  (4)واحلنابلرة (3)ما  رره الشاهعية)ب( 

 عرضوا مجيعًا عىل القائن، والقياهة مبناها عىل الشبه، والشبه يتبع الصفات الوراثيرة التري

   .(5)ومن ثّم يرت ح  انب صاحبة البويضة، وا  أعلم ،تكون يف البويضة

أعني التلقيح الصناعي مع  -أن الد ول يف مثل هذه العملية  -وا  أعلم  -ويظهر   

مرن مو برات اللعرن؛ وذلرك إلهضرائها إىل مثرل هرذا االلتبراس  -املشاركة بمقر اللقيحة 

عرن  ن يستدل به عىل هذا حرديث أيب الردر ار الشديد يف حكم النسب، و ا يمكن أ

حٍّ عىل باب ُهْسَطاط، هقال:  النبي  هقرالوا:  (لعده  ر ت أ   ددم هبدن؟)أنه أتى بامرأت ُ ِ

لمت مه   أ  ألعيه لعين  ت ل بعه  ربهل كي   ب ثده و دب ) :نعم، هقال رسول ا  

نه  د تترأ ر أمعناه »: ي ،  ال النوو(6)(ال حيل له؟ كي   سيختبه و ب ال حيل له؟

هعىل  وحيتمل أنه كان  ن  بله، ،شهر حيث حيتمل كون الولد من هذا السايبأوال هتا ستة 

ال  وعرىل تقردير كونره مرن ،رة السرايب ويتوارثران، يكون ولردا لره، تقدير كونه من السايب

أنره  دير احلديث:هتق ألنه  لوكه، بل له است دامه؛ لعدم القرابة، ؛يتوارثان هو وال السايب

                         
 (.  0/231كشاف القناع ) (1)

 .   935( انظر: ص2)

 (.  3/110(، مغني املحتاج )2/543(، أسنى املطالب )9/231( انظر: األم )3)

 (.  0/214(، مطالب أو  النهى )0/231(، كشاف القناع )1/51( انظر: املغني )0)

ور التي جيتمع هيهرا املشراركة جيعل األم يف هذه احلالة هي صاحبة البويضة حتى يف الص واألبر الثنين( 5)

 بالنطن وبمقر اللقيحة أيضًا.

 .  118( تقدم خترجيه ص1)
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وال حيرل  لكونره لريس منره، مع أنه ال حيرل لره توريثره؛  د يستلحقه وجيعله ابنا له ويورثه،

مع أنه  و د يست دمه است دام العبيد وجيعله عبدا يتملكه، توارثه ومزا ته لبا ى الورثة،

عليره  هيجرب ذا وضعته ملدت حمتملة كونه من كل واحرد مرنهام،إلكونه منه  ال حيل له ذلك؛

 ، وا  تعاىل أعلم.(1)«االمتناع من وطئها  وها من هذا املحظور

 :نسب املولود من جهة األبالفرع الثاني: 

اتفق الفقهار والباحثون املعا ون عىل ثبوت نسب الولد للرزوج صراحب النطفرة يف 

 إن ،رست اللقيحرة يف رحرمالتلقيح الصناعي بأسلوب األم البديلة أو الرحم الظئر  حال

؛ وذلك ألنه  لق من مائه، وولد عىل هراشه، إال أهنم ا تلفوا هيام (2)الزو ة الثانية للزوج

 إذا ،رست اللقيحة يف رحم امرأت أ نبية عن الزوج، وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة:

زوج املررأت صراحبة الررحم إن كانرت ذات زوج، إىل  نسب املولو يثبت  المبل األول:

 . (3)هينسب إىل صاحب النطفة، وإليه ذهب بعي الباحثني وإال

                         
 .  (5/218   النووي عىل مسلم )( 1)

أحكرام املررأت احلامرل ، 99ص -األحكرام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب الطبيرة حلسرني العبيرد   انظر:( 2)

 -ب ومنرع احلمرل لسرارت اهلرا ري األحكام املتصرلة برالعقم واإلنجرا، 152ص -ليحيى اخلطيب 

أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد (، 1/211) -املسررائل الطبيررة املسررتجدت للنتشررة ، 054ص

مردى ميروعية ، 143ص -األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمرد منصرور ، 038ص -الشويرخ 

، 250ص -و  عقد إ رارت األرحرام حلسرني حممر، 181است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ص

 .141ص -أحكام عقم اإلنسان لزيا  صبحي عيل 

بنروك  (،1/81،  ضايا هقهية معا ت )124-113ص-استئجار الرحم ملحمد رأهت عثامن  انظر:( 3)

مدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلمل ، 289ص -النطن واأل نة لعطا السنباطي 

 (.185، 182)ص
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الررزوج صرراحب النطفررة، وإليرره ذهررب بعرري إىل  نسررب املولررو يثبررت  المددبل الثددنين:

 . (1)الباحثني

زوج املرأت صراحبة الررحم إن كانرت ذات زوج، إىل  نسب املولو يثبت  المبل الثنلث:

حقه صراحب النطفرة هيلحرق بره، وإال هيكون مقطوع النسب من  هة األب، إال أن يسرتل

 . (2)وإليه ذهب بعي الباحثني

زوج املررأت صراحبة الررحم إن كانرت ذات زوج، إىل  نسب املولو يثبت  المبل الراظع:

 . (3)وإال هيكون مقطوع النسب من  هة األب، وإليه ذهب بعي الباحثني

نسب مرن  هرة أب مطلقًا، هيكون مقطوع الإىل  نسب املولو يثبت ال  المبل اخلنبس:

 .(4)األب، وإليه ذهب بعي الباحثني

                         
ص  -، األم البديلة لعارف عريل 90ص -231-234ع  -اشم مجيل عبد ا  انظر: زراعة األ نة هل( 1)

، أحكررام 141ص -(، األحكررام الفقهيررة لنرروازل اإلنجرراب الطبيررة حلسررني العبيررد  939، 929)

(، مشرركحت املسررؤولية الطبيررة لعررامر 580،  009ص) -التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ 

 .221ص -اإلسحم(  ندوت )اإلنجاب يف ضور، 51ص -القي  

أحكرام . وانظرر: 121-121ص -أحكام األحوال الش صية أل رد إبرراهيم برك وصراحبه  انظر:( 2)

 .110ص -عقم اإلنسان لزيا  صبحي عيل 

 لرة  -، احلكرم اإل نراعي لعبرد ا  آل حممرو  152ص -أحكام املرأت احلامل ليحيى اخلطيب  انظر:( 3)

(، أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة لزيرا  1/324) -لثانيرة الدورت ا - مع الفقه اإلسحمي 

، عقد إ ارت األرحام 140ص -، األحكام الطبية املتعلقة بالنسار ملحمد منصور 101ص -سحمة 

 .324ص -، ثبوت النسب لياسني اخلطيب 255ص -حلسني حممو  

صلة بالعقم واإلنجاب ومنع األحكام املت، 380-383ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  انظر:( 0)

 .051ص -احلمل لسارت اهلا ري 
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 أدلة األقوال:

المددنئدب  ظعددتح ث ددب  نسددب املبلددبد إىل أب اخلددنبس أمدد نب المددبل أوالً: اسدديتل 

 ظام  يل: ب دمًنل وأنه  كب  بم بع اليسب ب  جهب األب

 إن األبوت اليعية تثبت إذا كان املولو  ناجتًا عن ثحث صحت: [ 1]

 ي من الزوج.حيوان منو( 1

 بويضة من الزو ة.( 2

 رحم من الزو ة.( 3

هإذا ا تلت واحدت من الثحث مل تثبت األبوت، وبالتا  ال تثبت لصراحب النطفرة؛ ألن 

الرحم ليس رحم زو ته، وال لزوج صراحبة الررحم مرن براب أوىل؛ ألن احليروان املنروي 

 (1) ليس منه والبويضة ليست من زو ته.

بأن صرلة املولرو  بأبيره هري صرلة تكروين ووراثرة، وأصرل ذلرك  و ين ش  ذا التليل:

إذا كران ، وما ذكره أصرحاب هرذا القرول مرن أن األبروت اليرعية تثبرت (2)احليوان املنوي

،رة صرحيح؛ بردليل ثبروت النسرب للرواطم بشربهة ويف  املولو  ناجتًا عن ثرحث صرحت

ألوىل هقط، هدل ذلك عىل أهنرا النكا  الفاسد، وال يتحقق هيهام من الصحت الثحث إال ا

يقتيض ثبوت الصرلتني  (3)(البلت لدوراش): هي املعتربت هحسب. هإن  يل: إن  وله 

                         
 .051ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري  انظر:( 1)

البلت  ييسب إىل أظيده ال »ابن رشد اجلد: . و د تقدم  ول 201ص -هقه النوازل لبكر أبو زيد  انظر:( 2)

ألهندام اشدرتكن ة  ;ألهنن أ دص ظده بد  أظيده  ;نس يه إىل أبه أوىل  إىل أبهل ولبال بن أحكم اليفع لكن 

 .(1/013(، منح اجلليل )5/238انظر: مواهب اجلليل ) «.املنءل وا يص  ظنحل ل والبضع

 .114( تقدم خترجيه ص3)
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الثانية والثالثة يف معنى األبوت. هاجلواب: أن  عل الولد للفرارت إنام يكون إذا أمكن حتقق 

من سرتة أشرهر مرن كام لو ولد عىل هراشه أل ل  -الصلة األوىل، هإذا مل تكن  كنة التحقق 

، ومن ثرّم هرح اعتبرار إال للصرلة -(1)كام هو مقرر  -مل يكن الولد للفرارت  -حني النكا  

األوىل هقط؛ إذ ثبتت األبوت معها، وانتفت بانتفائها، أما عدم ثبروت األبروت يف حرق الرزاين 

 .(2)هذلك معا بة له عىل هعلته الشنعار، هعو ب بحرمانه من الولد

ال ينسب إىل زوج صاحبة الرحم؛ ألنه مل خيلق من مائره، كرام ال ينسرب  املولو أن [ 2]

لصاحب النطفة؛ ألنه ال تربطه باملرأت صاحبة الرحم زواج  عي أو هاسد أو رابطرة هيهرا 

شبهة للحل، ومن ثم ال يثبت له النسب، وبالتا  يكون املولو  مقطوع النسرب مرن  هرة 

  .(3)األب

تلقيح تم بني نطفتي زو ني، ومن ثّم هإن معنى الزنا الرذي البأن و ين ش  ذا التليل: 

، أمررا اسرتد ال صراحبة الررحم هلررذه معردوم هنراعرن صرراحب النطفرة بره ينتفري النسرب 

البويضة امللقحة هأ ل أحواله أنه كالوطر بشبهة، وإذا كان بعي الفقهار  علوا استد ال 

، هإثبرات الشربهة (4)مفسردت الزنرا املني املحرتم كالوطر بشبهة مع ما هيه من مفسدت تشرابه

ومن ثّم النسب هنا أوىل، وهذا ما مل يعارض ذلك هرارت يمكرن كرون الولرد منره هراحلكم 

  حينئذ أن الولد للفرارت، وا  أعلم.

                         
 .919، 159ما تقدم ص :انظر( 1)

 .109املتقدم ص  كحم ابن حجر  :انظر( 2)

 .380-383ص -ملحمد زهرت  اإلنجاب الصناعي انظر:( 3)

 .199، 190، 112ما تقدم: ص انظر( هو مذهب الشاهعية و ول عند احلنابلة. 0)
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المددنئدب  ظث ددب  نسددب املبلددبد إىل  وج املددرأة  الراظددعأمدد نب المددبل ثننيددًن: اسدديتل 

 ظام  يل: بم بع اليسب ب  جهب األب منح ب الرحم إ  كنن  لا   وجلوإال ميكب 

 ثبوت نسب املولو  إىل زوج املرأت صاحبة الررحم إن كانرت ذات زوجالدليل عىل  )أ(

 ما ييل:

، هام يرزرع هيهرا   ﴾ (1)﴿أن ا  تعاىل سمى املرأت حرثًا هقال سبحانه: [ 1]

  .(2)ذات الزوج ينسب إىل زو ها يكون لصاحبه، وعىل هذا هكل ما حتمل به املرأت

بالتسليم هبذا إن أمكن أن يكون احلمل من الزوج، وأمرا عنرد و ت نب ش  ذا التليل: 

زوج املرأت صاحبة  مناملولو  اجلزم بغة هذا هح يلحق به، ويف مسألتنا ال يمكن أن يكون 

  .(3)إذ مل خيلق من مائه الرحم؛

البلددت ): زو هررا صرراحب الفرررارت؛ لقولرره أن كررل مررا حتمررل برره املرررأت ينسررب ل[ 2]

 .(5)(4)(لدوراش

بأن احلديث  ارج عن حمل النزاع؛ حيث ور  هيام لو تنرازع الرزاين و ت نب ش  ذا التليل: 

وصاحب الفرارت يف الولد، وكان باإلمكان حلروق الولرد بصراحب الفررارت، أمرا إذا مل يمكرن 

                         
 [.223، اآلية ]سورت البقرت( 1)

 -الرردورت الثانيررة  - لررة  مررع الفقرره اإلسررحمي  -انظررر: احلكررم اإل نرراعي لعبررد ا  آل حممررو  ( 2)

 .115 – 110ص-أحكام عقم اإلنسان لزيا  صبحي عيل ، (1/324)

 ،151، وانظررر مررا تقرردم ص95ص -231-234ع  -زراعررة األ نررة هلاشررم مجيررل عبررد ا   انظررر:( 3)

919. 

 .114( تقدم خترجيه ص0)

 -الرردورت الثانيررة  - لررة  مررع الفقرره اإلسررحمي  -انظررر: احلكررم اإل نرراعي لعبررد ا  آل حممررو  ( 5)

 .113ص-أحكام عقم اإلنسان لزيا  صبحي عيل ، (1/324)
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إذ مل يت لرق مرن ن حلروق الولرد بره؛مسرألتنا ال يمكر ويف حلوق الولد به هح ينسب إليره،

  .(1)مائه

هشل التلقريح الصرناعي وحردوث تلقريح طبيعري  بأنوجينب ص  املين شيني لدتليدني: 

، وبالتا  ال يمكن اجلرزم بنفري النسرب عرن زوج - (2)كام تقدم تقريره -بل ووا ع   كن،

  من حني وطئها.صاحبة الرحم إذا كان  د وطم امرأته، وأتت بولد ألكثر من ستة أشهر 

صراحبة الررحم الدليل عىل أن املولو  يكون مقطوع النسب من  هرة األب إذا مل تكرن  )ب(

وهذا يلتقي مرع الزنرا، هرام  ،: أن حقيقة األمر إ  ال حيوان منوي يف رحم امرأت أ نبيةذات زوج

   .(3) امت املرأت ليست هراشًا هح ينسب إىل صاحب النطفة كام ال ينسب ولد الزنا للزاين

بأن القول بعدم ثبوت نسب الطفل من  هة األب هيه معا برة و ت نب ش  ذا التليل: 

  .(4)لحبن  ون األب، واليع متشوف إلثبات النسب

المددنئدب  ظث ددب  نسددب املبلددبد إىل  وج املددرأة  الثنلددثأمدد نب المددبل ثنلثددًن: اسدديتل 

   جهدب األبل إال أ منح ب الرحم إ  كنند  لا   وجل وإال ميكدب  بم دبع اليسدب بد

   : سيد مه منحب الي وب ميد آ ظه

بام استدل به أصحاب القول الرابع، ،ة أهنم رأوا أن اجلنني ال يعطى حكم ولرد الزنرا 

لعدم و و  حقيقة الزنا، و الوا: إن إ ررار صراحب النطفرة أن النسرب يعرو  إليره بسربب 

يقبل  وله، وينسب الولد إليه حفظرًا التلقيح الصناعي يفيد ضمنًا أن املولو  ليس من زنا ه

  .(5)للولد من الضياع

                         
 -، األم البديلرة لعرارف عرريل 95ص -231-234ع  -زراعرة األ نرة هلاشرم مجيررل عبرد ا   انظرر:( 1)

 .939ص

 .941، 199، 155ما تقدم: ص انظر( 2)

 .091ص -آرار يف التلقيح الصناعي للشيخ بدر املتو  عبد الباسط  انظر:( 3)

 .180ل صمدى ميوعية است دام األ نة البيية أليمن اجلم انظر:( 0)

 .121ص -أحكام األحوال الش صية أل د إبراهيم بك وصاحبه  انظر:( 5)
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اسيتل أم نب المبل الثنين المنئدب  ظث ب  نسب املبلدبد إىل الدزوج مدنحب  اظعًن: 

 ظام  يل: الي وب

أن أصل تكوين اجلنني هنا هو بويضة امرأت ومار ر ل بيرنهام عقرد نكرا   عري [ 1]

التحررريم هقررد عرررض بعررد انعقررا  اللقيحررة  صررحيح، وحينئررذ ينسررب اجلنررني إلرريهام، وأمررا

وتكوهنا بغرس اللقيحة السابقة يف رحم امرأت أ رى، وهذا ،ة مأذون به  عرًا، هتكرون 

هذه الصورت شبيهة بطفل ،ذاه أبواه بامل حرام حتى كرب، هح يمنع ذلك من ثبوت النسب 

 . (1)إليهام مع إثمهام

سام اخللية األوىل وهي اللقيحة املتكونة من أن الولد املتكون تتكون  حياه من انق[ 2]

بويضة املرأت ومار زو ها، ونصن مورثات اخللية السابقة هي من مار الزوج، وهذا  ليل 

  .(2)عىل ثبوت نسبه إليه

المدنئدب  ظث دب  نسدب املبلدبد إىل  وج املدرأة  األولاسيتل أمد نب المدبل  نبسًن: 

  :سب إىل منحب الي وبمنح ب الرحم إ  كنن  لا   وجل وإال ميي

باجلمع بني أ لة امل تلفني، بحمل أ لة كل  ول عىل حالة معينة، هالولد للفررارت إذا 

و د الفرارت، وإال هلصاحب النطفرة؛ ألنره  لرق مرن مائره، مرع اسرتبعا  القرول بعردم 

ثبوت نسب الطفل من  هة األب؛إذ هفيه معا برة لحبرن  ون األب، واليرع متشروف 

 .(3)إلثبات النسب

                         
 -، األم البديلرة لعرارف عرريل 90ص -231-234ع  -انظرر: زراعرة األ نرة هلاشرم مجيررل عبرد ا  ( 1)

 .  938ص

   .90ص -231-234ع  -انظر: زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  ( 2)

 .  180ام األ نة البيية أليمن اجلمل صمدى ميوعية است د انظر:( 3)
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 الرا ح وا  أعلم التفصيل التا :

ذات زوج هرإن الولرد ينسرب إىل  التي احتضنت البويضة امللقحرةإذا مل تكن املرأت [ 1]

صاحب النطفة؛ وذلك ألن التلقيح تم بني نطفتي زو ني، ومن ثّم هإن معنى الزنرا الرذي 

نسب الولرد إىل الرواطم وإن  به ينتفي النسب معدوم هنا، وكام لو وطئت هذه املرأت بشبهة

 مل يكن زو ًا. 

ذات زوج، لكرن  طرع برأن الولرد  التي احتضنت البويضة امللقحرةإذا كانت املرأت [ 2]

، وذلك كرأن يمتنرع عرن وطئهرا طيلرة املرأت التي احتضنت البويضة امللقحةليس من زوج 

ن حني وطئها، ههنرا ال مدت  لها حتى تضع، أو أن تأيت به املرأت تامًا أل ل من ستة أشهر م

ينسب إليه لعدم إمكان كونه منه، ويف هرذه احلالرة يثبرت النسرب لصراحب النطفرة كرام يف 

 احلالة السابقة متامًا.

يطرأ هراالحتامل  رائم أن يفشرل املررأت التري احتضرنت البويضرة متى ما كران زوج [ 3]

يكرون الولرد منره التلقيح الصناعي وحيدث تلقيح طبيعري يف نفرس املردت، ههنرا حيتمرل أن 

 -ر هرم ا   -وحيتمل أن يكون من ،ةه، هي ّرج حكم هذه احلالة عىل ما ذكره الفقهرار 

يف املرأت ذات الزوج إذا وطئت بشبهة واحتمل أن يكون الولد من الزوج أو مرن الرواطم، 

أن الولرد ينسرب إىل الرزوج؛  واحلنابلرة وهو  ول عند الشراهعية ،مذهب احلنفيةوتقدم أن 

ن الولد للفرارت، و د أمكن أن يكون منه، هة ح  انبه لقوته، وهذا هو  رول املالكيرة أل

يف هذه احلالة،  إىل أهنم يعرضون عىل القاهة واحلنابلة يف أوال  احلرائر، بينام ذهب الشاهعية

 .(1)وهو  ول املالكية يف أوال  األمار

                         
 .  115-113( انظر ما تقدم: ص1)
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ال برد يف هرذه احلالرة مرن إ ررار وتأسيسًا عىل ما ذكره الشاهعية واحلنابلة هالظراهر أنره 

هحص للمحتوى الوراثي للجنني ولكل من صراحب النطفرة وزوج صراحبة الررحم، ثرم 

يعمل بنتيجة هذا الفحص يف حتديد نسب الولد من  هة األب؛ وذلك ألن عمل القرائن 

إنام هو النظر يف الشربه، والشربه يتبرع الصرفات الوراثيرة، وهحرص املحتروى الروراثي أ ق 

  حتديد الصفات الوراثية، وا  تعاىل أعلم. بكثة يف

 :عالقة اجلنني باملرأة الثانية اليت مل ينسب إليهاالفرع الثالث: 

ذهب أكثر الفقهار والباحثني املعا ين إىل اعتبار املرأت األ رى التري مل ينسرب الولرد 

 ذلك بام ييل:إليها كاألم من الرضاع، وأهنا تعطى مجيع أحكام األم من الرضاع، وعللوا 

 (1)ولو يف بعري احلراالت -أما من ذهب منهم إىل أنه ينسب إىل صاحبة البويضة[ 1]

أكثر  ا يكتسب الرضيع من مرضعته هقالوا إن اجلنني اكتسب من  سم صاحبة الرحم  -

ألن هرذا إرضرراع  ، هيثبررت هلرا حكرم األم مررن الرضراع مرن برراب أوىل؛يف نصراب الرضراع

 . (3)هم )األم الدموية(، وسامها بعض(2)وزيا ت

                         
(، ثبوت 1/81،  ضايا هقهية معا ت )124-113ص-استئجار الرحم ملحمد رأهت عثامن ( انظر: 1)

 .219-211ص -، بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي 319ص -النسب لياسني اخلطيب 

اإلسرحمي املنبثرق عرن رابطرة العرامل اإلسرحمي باألكثريرة يف  ورتره  رار املجمع الفقهري  و ت مت ( 2)

هر( بجواز أن تكون الزو ة الثانية هي األم البديلة، وأثبت القرار هلا حكم األم من 1040السابعة )

 لرة  مرع الفقره الرضاع، و رد ر رع يف  ورتره الثامنرة عرن أصرل اجلرواز يف هرذه الصرورت. انظرر: 

األحكرام الفقهيرة ، 929ص -األم البديلرة لعرارف عريل  (،1/331) - لثانيرةاالدورت  -اإلسحمي 

 -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشرويرخ ، 143ص -لنوازل اإلنجاب الطبية حلسني العبيد  

، مشرركحت املسررؤولية الطبيررة لعررامر 249ص -األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد  ،031ص

 .  93ص -231-234ع  -هلاشم مجيل عبد ا   زراعة األ نة، 59ص -القي  

 .  31ص -ظهور الفضل واملنة ملحمد حمروس األعظمي  ( انظر:3)
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علرة التحرريم ىف وأما من ذهب منهم إىل أنه ينسب إىل صراحبة الررحم هقرالوا إن [ 2]

يضة وهأ ل ما يقال إن هذا الطفل هيه  زئية من صاحبة الب الرضاع هي اجلزئية أو شبهتها،

 . (1)تو ب حرمة الرضاعة

كلتيهام أمًا له من الرضاع؛ ومن ذهب منهم إىل أنه ال ينسب إىل واحدت منهام  عل [ 3]

 . (2)وذلك ألنه تكّون من بويضة األوىل، واكتسب من رحم الثانية

لكن ذهب بعي الباحثني إىل أن العلة التي يثبت هبا احلكم للمرضعة هي إيصال لبنها 

إىل  وف الطفل، وهذه العلة ،ة مو و ت يف أّي من صاحبة البويضة أو صاحبة الررحم، 

لرو القياس، وأما العلة التي ذكرها القائسون  ح تصرح؛ بردليل أن املررأت ومن ثّم ال يصح 

، و د صدر (3)هلن تصبح أمه من الرضاع،ذت طفح رضيعا بدمها بالطرق املعروهة اآلن 

 رار املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي يف  ورته احلا ية عيت املنعقردت يف 

هر بشأن حكم نقل الردم مرن امررأت إىل رضريع 1048ر ب  24-13مكة املكرمة يف املدت 

بعررد منا شرات مررن » ون سرن احلرولني هررل يأ رذ حكررم الرضراع املحرررم أو ال؟ ونصره: 

أعضار املجلس انتهى بإمجاع اآلرار إىل أن نقل الردم ال حيصرل بره التحرريم، وأن التحرريم 

 .   (4)« اص بالرضاع

                         
وانظر: آرار يف التلقريح الصرناعي للشريخ  .113ص -أحكام عقم اإلنسان لزيا  صبحي عيل  ( انظر:1)

 .  095ص -بدر املتو  عبد الباسط 

 .  155ص -خلطيب أحكام املرأت احلامل ليحيى ا ( انظر:2)

أطفرال األنابيرب برني  ،091ص -آرار يف التلقيح الصرناعي للشريخ بردر املترو  عبرد الباسرط ( انظر: 3)

، 318-311) ص -اإلنجراب الصرناعي ملحمرد زهررت ، 138ص -العلم والييعة لزيرا  سرحمة 

   .091-094ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري (، 384

 . واملو ع الرسمي للمجمع عىل الشبكة العاملية للمعلومات، 151ص-هقه النوازل للجيزاين ( انظر:0)
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ون من القيراس عرىل عردم التحرريم بنقرل الردم لكن يمكن أن جياب عام ذكره هؤالر الباحث

، ومرن ثرم هرح حيصرل بره إنبرات اللحرم (1)بأن الدم ليس ،ذاًر، بل هرو نا رل للغرذار هحسرب

 .(2)كله ينشأ معتمدًا عىل  م احلامل وإنشاز العظم، واملسألة هنا ليست نقل  م، بل اجلنني

ومل جيعررل صرراحبة وذهررب بعرري البرراحثني  ررن  عررل األم النسرربية هرري صرراحبة الرررحم 

وأصروهلا صراحبة البويضرة إثبات حرمة النكا  برني املولرو  وبرني البويضة أمًا من الرضاع إىل 

 .(3)وحواشيها؛ وذلك  ياسًا عىل الزاين، بجامع أن اجلنني  لق من مائهام اهوهروع

كام ذهب بعي الباحثني  ن مل يثبت ألي من صاحبة الرحم وصاحبة البويضرة حكرم 

نسرب أو األم مرن الرضراع إىل إثبرات حرمرة النكرا  برني املولرو  وبرني املررأتني األم من ال

 .(4)وأصوهلام وهروعهام

 -إن مل يثبت هلا حكرم أم الرضراع  -والقول بإثبات حرمة النكا  يف حق صاحبة البويضة 

ق له و اهته؛ ألهنم استدلوا بقياس ظاهر، إال أنه يف حق صاحبة الرحم يفتقر إىل  ليل، ومل يس

                         
ب رحف مرا  ،لو حقنّا مريضًا بالدم هقط ملا أمكنه أن يعيش بردون طعرام وال  اب ذلك أنا  تل صىل( 1)

وهذا يدل  ،عام أو  اببإمكانه أن يعيش لفرتات طويلة بدون ط هلو حقنّاه باملغذيات الوريدية هإن

 عىل أن الدم ليس ،ذار كاملغذيات الوريدية.

بحرث  -أسامة بن أ د بن يوسن اخلحوي  -أثر التداوي يف الصيام  وانظر هذه النقطة تفصيًح يف: 

 - امعة اإلمرام حممرد برن سرعو  اإلسرحمية  -كلية الييعة  -مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه 

 .  202-233، 223-224ص - هر1021

 (. 1/210) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة ، 931ص -األم البديلة لعارف عيل  ( انظر:2)

 .258-251ص -احلامية اجلنائية للجسم البيي ملهند العزت  ( انظر:3)

. وانظرر: 092-094ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمرل لسرارت اهلرا ري  ( انظر:0)

 .240ص -م املتصلة باحلمل لعائشة أ د األحكا
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من أثبت حرمة النكا  لصاحبة الرحم  ليحً عىل ما ذهب إليه، ومن ثّم هح يمكن اعتبرار هرذه 

احلرمة؛ إذ إن أسباب حرمة النكا  حمد ت من  بل الشارع، والقياس حيتاج إىل علة  امعرة برني 

 أي الرنص -أصل ثبت هيه حتريم النكا  والفرع املرا  إثبات حرمة النكا  هيه، وكح األمررين 

 ،معدوم هنا؛ إذ إن صاحب هذا القول ال جيعل هلا حكم أم النسب وال أم الرضراع -والقياس 

 كام أن املولو  مل خيلق من مائها حتى يقاس عىل الزاين، همن أين يأيت حتريم النكا ؟  

 والذي يظهر يف عح ة اجلنني باملرأت التي مل ينسب إليها هو التفصيل التا :

 لرق مرن   رد بار صاحبة البويضة أمًا من الرضاع؛ وذلك ألن كرون الولرد: ال يمكن اعتأوالً 

مرن الرضراع ر،رم أن  األب حكرم يعطرى مائها ال يكفي إلحلا ها بأم الرضاع؛ بدليل أن الزاين ال

         التري  ررهرا الفقهراراحلالرة األحكرام  هرذه يف البويضة لصاحبة يثبت لكن ،املولو   لق من مائه

 - (1)عنرد مجراهة الفقهرار-حرمة النكا  ثبوت أمهها والتي من ،زاين جتاه ولد الزناللر هم ا ، 

                         
إىل أنه ال حرمة ملار الزنا، ورتبوا عىل ذلك أنه ال حيررم عرىل الرزاين أن يرنكح ابنتره مرن  ل ب الشنمعيب( 1)

 -عىل املشهور  -، بينام رأى اجلمهور من احلنفية واملالكية -مع كراهة ذلك مراعات لل حف  - الزنا

ىل الزاين وعىل أصوله وهروعره؛ وذلرك ألنره  لرق مرن مائره وإن كران ال واحلنابلة حرمة ولد الزنا ع

و دب الصدباب »: (32/131)ينسب إليه  عًا،  ال شيخ اإلسرحم ابرن تيميرة يف  مروع الفتراوى 

ومل حيل للك أحدت بد  الصد نظب  حيل للك صيت مجن ري العدامءل ال»: (32/139)، و ال «املم بع ظه

ة  -بدع كثدرة اجتالصهدم  -ذا مل  عرف أ ت ظ  حي دل و دريه بد  العددامء والينظعني هلم ظنحسن ل وهل

 .«للك نزاصن ظني السد 

هلرم  -أي: أ يره وعمره و الره  - عىل حوايش الزاين االزن ولدحرمة ،ة أن اجلمهور ا تلفوا يف  

ة األب كزو ر -وأثبته املالكية واحلنابلرة، كرام ا تلفروا يف حرمرة املصراهرت  يثبت التحريم احلنفية

وأثبتره ، -وهرو ا تيرار ابرن القريم مرن احلنابلرة  -هلم يثبت التحريم املالكيرة ، -واالبن من الزنا 

 =                           .                                                                                                   احلنفية واحلنابلة
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 .(2)، وثبوت حرمة النكا  هنا أوىل من ثبوت حرمة النكا  بالرضاع(1) ون املحرمية

ومن ثّم هإذا كان املولو  ذكرًا حرم عليه نكا  صاحبة البويضة أو أحد مرن أصروهلا أو 

أ تها وعمتها و التهرا وإن  صاحبة البويضةينكح من حوايش  هروعها، كام حيرم عليه أن

، وإن كرران املولررو  أنثررى حرررم أن ينكحهررا أحررد مررن أصررول صرراحبة البويضررة أو (3)علتررا

أ وها وعمها و اهلا وإن عليا،  صاحبة البويضةهروعها، كام حيرم أن ينكحها من حوايش 

                                                          
(، مواهرب اجلليرل 3/218(، هتح القدير )2/251(، بدائع الصنائع )0/241بسوط )]انظر: امل = 

(، أسرنى املطالرب 2/18(، الفواكره الردواين )3/241،    خمتف  ليرل لل رريش )(3/012)

(، كشرراف 9/113(، اإلنصرراف )0/291(، مغنرري املحترراج )1/288(، حتفررة املحترراج )3/109)

، املوسرروعة الفقهيررة (3/184إعررحم املررو عني)(، 5/85(، مطالررب أو  النهررى )5/13القنرراع )

      ([.221-05/219الكويتية )

احلرام املحي ، وهو الزنا ، .. الثالث: الوطر عىل ثحثة أرضب.»(: 1/81يف املغني )  نل اظ   تابب( 1)

ظرر: إعرحم . وان«هيثبت به التحريم ، عىل اخلحف املذكور ، وال تثبت به املحرمية ، وال إباحرة النظرر

 (.  3/184املو عني )

هرإذا كران حيررم عرىل »(: 23/131يف  مروع الفتراوى ) ما  اله شريخ اإلسرحم   تل صىل  ذا( 2)

سروى التحرريم ومرا  -الر ل أن ينكح بنته من الرضاع وال يثبت يف حقها يشر من أحكرام النسرب 

امل لو ة من مائره مرن املتغذيرة  وأين هكين يبا  له نكا  بنت  لقت من مائه؟ -يتبعها من احلرمة 

هإذا كانرت البنرت التري أرضرعتها امرأتره بلربن  ر بوطئره »(: 32/138، و ال يف )«؟بلبن  ر بوطئه

حترم عليه وإن مل تكن منسوبة إليه يف املةاث و،ةه، هكين بمرن  لقرت مرن نطفتره هرإن هرذه أشرد 

 .  «اتصاال به من تلك

واحلنابلة، أما احلنفية هقد تقدم أهنم ال يرون حرمرة ولرد الزنرا عرىل مقتىض مذهب املالكية  و ذا صىل( 3)

 حوايش الزاين.  
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وبناهترا وإن نرزلن عرىل زوج صراحبة ، هتحرم هذه البنت (1)كام يثبت حتريم املصاهرت أيضاً 

 وحترم صاحبة البويضة وأمهاهتا وإن علون عىل زوج هذه البنت، وا  أعلم. ،البويضة

 : أما صاحبة الرحم هقياسها عىل أم الرضاع حمل نظر، يوضحه ما ييل:ثننينً 

، واملشرتمل عرىل العلة هي الوصرن الظراهر املنضربط الرذي بنري احلكرم عليرهأن [ 1]

ههي الباعثة عىل تييع احلكم مرن حتصريل الباعثة عىل تييع احلكم، أما احلكمة احلكمة 

، والعلرة يف التحرريم بالرضراع هري (2) أو  هرع مفسردت يررا  جتنبهرا ،مصلحة يررا  حتققهرا

، واحلكمة هي حصول التغذية هلذا الطفرل إىل  وف الطفلاإلرضاع أو وصول لبن املرأت 

 ال حيدرح بد  الرضدنع): ًا منه، كام  ل عىل ذلك  وله بلبن هذه املرأت الذي صار  زر

الرضراع وصرن مو رب »: ،  رال القررايف (3)(إال بن أنشدز العظدم ل وأن د  الد دم

هناسرب  اع،ّضرالصربي الرَّ  املررأت الرذي هرو اللربن  رزرَ  وحكمته أنه يصة  زرُ  للتحريم،

لام كان الرضراع كرذلك ه ألن منيها وطمثها  زر الصبي، ؛التحريم بذلك ملشاهبته للنسب

                         
مقتىض مذهب احلنفية واحلنابلة، أما املالكية هقد تقدم أهنم ال يرون ثبوت حتريم املصاهرت  و ذا صىل( 1)

 بالزنا.  

(، 2/318شرية العطرار )(،    املحيل عىل مجرع اجلوامرع مرع حا3/111لتقرير والتحبة )ا ( انظر:2)

 - 1ط -مؤسسررة الرسررالة  -نجررم الرردين سررليامن بررن عبرردالقوي الطررويف  -   خمتفرر الروضررة 

 - .عبردالكريم برن عريل النملرة  -(، املهذب يف علم أصرول الفقره 3/311) -م 1898هر/1048

   (.2111، 2141، 5/2411) - م1888هر/1024 - 1ط -الرياض  -مكتبة الرشد 

وصرححه حمققرو املسررند  (؛0110ر رم ) - مسرند عبرد ا  برن مسرعو   -د يف املسرند رواه أ ر( 3)

( احلديث مرهوعًا وصححه 1/223يف إروار الغليل ) بشواهده، لكن ضعن الشيخ األلباين 

 (.  0/9، والظاهر عدم صحة املرهوع. انظر كذلك: التل يص احلبة )مو وهًا عىل ابن مسعو  
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هاجلزئيررة هرري احلكمررة وهرري يف الرتبررة  ،(1)(الرضددنع حل ددب كد  ددب اليسددب):  ررال 

 .(2)«والرضاع الذي هو الوصن يف الرتبة الثانية األوىل،

املعنى املو و  يف صاحبة الرحم ليس هو العلة بل احلكمرة، وعليره هقياسرها عرىل [ 2]

، (3)ة، وهذه مسرألة خمتلرن هيهرا برني األصرولينياملرضعة ينبني عىل  واز التعليل باحلكم

ا تلرن العلرامر هرل جيروز ترتيرب  ةحلكمر ا  تعراىل إذا نصرب سربباً »:  ال القرايف 

أو ال جيوز ألن  ،ألهنا أصل يف اعتبار ذلك السبب احلكم عىل تلك احلكمة حيث و دت؛

 الصحيح عند العلرامر، وهذا هو...؟بل سبب سببه لذلك احلكم، ا  تعاىل مل ينصبها سبباً 

ومن أ ذ مراال بغرة الرسر ة ال  كام نصب ا  تعاىل الرس ة سببا للقطع حلكمة حفظ املال،

                         
]رواه الب راري  )حيرح ب  الرضنع بن حيرح ب  اليسدب( صد حديث:  قرايف ( مل أ ده، ولعل ال1)

ر ررم  -برراب الشررها ت عررىل األنسرراب والرضرراع املسررتفيي واملرروت القررديم  -يف كترراب الشررها ات 

 -(؛ و1005ر رم ) -باب حترريم الرضراعة مرن مرار الفحرل -(؛ ومسلم يف كتاب الرضاع 2542)

حل دب )الدبالء ، هرالتبس عليره األمرر بحرديث: ([1001ر رم ) -باب حتريم ابنة األخ مرن الرضراعة

 .  (كد  ب اليسب

 .  (2/119الفروق )( 2)

 يف  واز التعليل باحلكمة عىل ثحثة أ وال: ا يد  األمبليب ( 3)

 اجلواز مطلقًا. المبل األول:

 املنع مطلقًا.المبل الثنين: 

 ة ظاهرت منضبطة، واملنع إذا كانت  فية مضطربة.التفصيل، هيجوز إذا كانت احلكم المبل الثنلث:       

 -أ د برن حممرد العنقرري  -تعليل األحكام اليعية (، 2122-5/2111]انظر: املهذب للنملة )    

 امعة اإلمرام حممرد برن سرعو   -كلية الييعة  -بحث مقدم لنيل  ر ة الدكتوراه يف أصول الفقه 

ل النرزاع يف املسرائل اخلحهيرة املتعلقرة بالقيراس حتريرر حمر، 101-102ص -هر 1048 -اإلسحمية 

 [.  000-039ص -لرتاوري ماما و
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همرن سرعي يف  سببا للر م حلكمة حفظ األنساب لرئح تلتربس، اونصب الزن جيوز  طعه،

رههم بأن جيمع الصبيان ويغيبهم صغارا ويأيت هبم كبارا هح يعر االتباس األنساب بغة الزن

وكذلك رشع الرضنع س  ن لدي ر م ظس ب أ  جزء املرضدعب  آباتهم ال جيوز رمجه لذلك،

مأشد ه للدك بييهدن  و ب الدد   مدن  جدزء الرضديع ظن يذائده ظده ومدريو اه بد  أصضدنئهل

ل (الرضنع حل ب كد  ب اليسب) :ولذلك  نل ل هن ة اليسب ألهنام جزء اجلينييَ حَلْ َ و

حلك ب لزبين أ  بد  رشب دح ابدرأة أو أكدل   عدب بد  حل هدن حيدرح ا همنلا أ ذنن نعدل هبذ

 .(1)«صديهن و رح صديه وليس كذلك

إذ إن ظهرور هرذه احلكمرة يف  إذا  لنا بجواز التعليل باحلكمة هاإلحلاق هنا ظاهر؛[ 3]

 .-وهو أم الرضاع  -أشد ظهورًا منها يف األصل  -وهو صاحبة الرحم -الفرع

إذ الظراهر أن العلرة  ؛الرحم ال تلحق بأم الرضاع يف أحكامهرااأل رب أن صاحبة [ 0]

هنا  ا ت عىل االرتضاع أو إيصال لبن املررأت إىل  روف الطفرل، ويؤيرد هرذا أن القرائلني 

، وهرذا يردل (2)بإعطار صاحبة الرحم حكم األم من الرضاع مل يعطوا زو ها هرذا احلكرم

 عىل أن اإلحلاق حمل نظر، وا  أعلم.

ولرو  -لب أن صاحبة الررحم سرتقوم بإرضراع هرذا الطفرل الرذي ولدتره الغا[ 5]

هفي هذه احلالة ينتفي اإلشكال وتعطى حكم أم الرضراع،  -رضعة واحدت عىل األ ل 

وحتى لو  لنرا برأن حكرم الرضراع ال يثبرت إال ب مرس رضرعات هإنره ينبغري مراعرات 

                         
ويلزم مرن  رواز التعليرل باحلكمرة أن يلرزم أنره لرو أكرل »: (2/119، و ال يف )(3/121الفروق )( 1)

 .  «ألن  زأها صار  زأه. ومل يقل به أحد ؛صبي من حلم امرأت  طعة أن حترم عليه

 - 232العرد   - لرة العرريب  -عرىل تسراتالت للردكتور يوسرن القرضراوي ر  هقهي  ( انظر:2)

 .  09ص
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عات ثبت هلرا حكرم أم اخلحف يف مثل هذه املسألة الشائكة، أما إذا أرضعته يس رض

 .(1)الرضاع يقيناً 

وبنار عىل ما تقدم من عدم اعتبار أي من صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم أّمرا نسربية 

للجنني يمكن إعطار صاحبة البويضة أحكام الزاين يف ثبوت حرمة النكا   ون املحرمية، 

 بالفعل.أما صاحبة الرحم هح تعترب أّمًا من الرضاع إال إذا أرضعت الطفل 

لكن تبقى اإلشارت إىل أن  ا ال نرزاع هيره أن اللقيحرة إذا زرعرت يف رحرم زو رة ثانيرة 

لصاحب النطفة هإهنا تعترب زو ة أبيه، وهذا  ارج حمل النزاع، ولكرن النرزاع هرل يمكرن 

 ؟ وا  تعاىل أعلم. (2)اعتبارها أما من الرضاع أم ال 

إذا و عت املشاركة بمقر اللقيحة يف التلقيح الصناعي هإنه ال جيروز لرزوج األم البديلرة 

ال حيدل البدرم ): و رد  رال  ،أن يطأها حتى تضع  لها؛ وذلك ألن  لها ليس منه

، و د ُنقل اتفاق الباحثني املعرا ين (3)( ؤب  ظنهلل واليبح اة ر أ   سمت بنءه   ع  ريه

                         
 وا تلفروا هريام  وهنرا: يف أن يرس رضرعات هصراعدا حيررمن، -ر هم ا   - بني الفقهار ال  الف( 1)

هررذهب احلنفيررة واملالكيررة إىل أن  ليررل الرضرراع وكثررةه حيرررم وإن كرران مصررة واحرردت ، هاليررط يف 

ذهرب الشراهعية واحلنابلرة إىل أن مرا  ون و ل اللبن إىل  وف الطفل مهام كان  ردره،التحريم أن يص

 حيرمن.يس رضعات ال 

(، كشرراف 1/111(، هنايررة املحترراج )2/50(، الفواكرره الرردواين )2/191]انظررر: تبيررني احلقررائق ) 

 ([.  5/001القناع )

 .   091ص -اسط آرار يف التلقيح الصناعي للشيخ بدر املتو  عبد الب( انظر: 2)

 .  900( تقدم خترجيه ص3)
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 ، وليس ببعيد.(1) هذاعىل

لكن إذا كانت املتربعة برالرحم زو رة أ ررى لصراحب النطفرة هالظراهر أنره جيروز لره 

 .(2)وطؤها؛ وذلك ألنه يسقي زرعه ال زرع ،ةه يف هذه احلالة

يف  -ر هرم ا   -أما حّل االستمتاع هبرا برام  ون الفررج هينبنري عرىل  رحف الفقهرار 

يم ألن حتر ؛، واأل رب  وازه(3)هبا أثنار عدهتا أو استربائهااستمتاع زوج املوطورت بشبهة 

 . (4)هأبيح االستمتاع منها بام  ونه كاحليي لعارض خيتص به الفرج،اجلامع 

لكن حل االستمتاع مقيد بأن يأمن عىل نفسه الو وع يف اجلامع، هإن مل يأمن ذلك حررم 

 .(5)رام ههو حرامعليه االستمتاع هبا يف هذه احلالة؛ ألن ما أ ى إىل ح

ويبقى أن أشة إىل أنه يلزم القائلني بجرواز املشراركة بمقرر اللقيحرة أن يلزمروا األم البديلرة 

؛ وذلرك  بالتأكد من برارت ر ها من احلمل من زو هرا  برل نقرل البويضرة امل صربة إىل ر هرا

                         
زراعرة األ نرة وانظرر:  .(1/208) -املسائل الطبيرة املسرتجدت الدكتور حممد النتشة يف  نمل االاون ( 1)

أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد (،  84، 93)ص -231-234ع  -هلاشررم مجيررل عبررد ا  

 .  055-051ص -الشويرخ 

 .  93ص -231-234ع  -اشم مجيل عبد ا  زراعة األ نة هل( انظر: 2)

 أهنا معتدت لغة حق الزوج، ال جيب عليها احلد، هأشبهت املوطورت بشبهة. وجه اإلحلن ( 3)

برام زوج املوطورت بشربهة و د ذهب املالكية والشاهعية وهو و ه عند احلنابلة إىل أنه ال حيل استمتاع  

 ول عند املالكية إىل حل االستمتاع بام  ون الفررج. ومل  ون الفرج، وذهب احلنابلة يف املذهب وهو 

 أ ن عىل  ول للحنفية يف ذلك.

(، حتفرة املحتراج 0/104(،    خمتف  ليرل لل رريش )511، 5/019]انظر: التاج واإلكليل ) 

 [.  (3/244   منتهى اإلرا ات )(، 8/285(، اإلنصاف )1/101هناية املحتاج ) (،9/01)

 .  (5/510(، مطالب أو  النهى )3/244   منتهى اإلرا ات )(، 9/18ي )املغن ( انظر:0)

 .  051ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  ( انظر:5)
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، أو (2)السرتربارأو ا (1)حتى ال ختتلط األنساب أكثر  ا هي خمتلطة، وذلك بفرض العدت عليهرا

 ، وا  أعلم.(3)باست دام الوسائل الطبية احلديثة ملعرهة احلمل أو برارت الرحم

من  َبل صاحب النطفة ينبني عرىل ثبروت نسرب صاحبة الرحم عىل ن و وب النفقة إ

 : املولو  إىل صاحب النطفة من عدمه

هحيث  لنا بعدم ثبروت النسرب إىل صراحب النطفرة مل جترب النفقرة؛ كرام ال جترب [ 1]

 .النفقة عىل ولد الزنا

وحيث  لنا بثبوت نسب اجلنني إىل صاحب النطفة هح نفقرة إال عنرد مرن يو رب [ 2]

براب النفقة عىل احلامل من وطر شبهة، بنار عىل أن النفقة للحمل ال للحامرل، وأهنرا مرن 

وهذا هرو مقتىضر مرذهب املالكيرة، والشراهعية يف  رول، واحلنابلرة يف  ب عىل ابنه،نفقة األ

                         
 - " ضررايا علميررة تنتظررر أحكامهررا اليررعية"مقالرره هررذا الرردكتور يوسررن القرضرراوي يف  أشددن  إىل( 1)

 ،«ايرة الشروط وو رع يف هرذا األمرر بالفعرلإذا سار العلم إىل هن»ذكر بعي الضوابط حيث  ،01ص

ت مرن زو هرا؛  شرية أن يكرون يف ر هرا بويضرة  »وذكر منها:  جيب أن تستويف املررأت احلاضرنة العردَّ

؛ هح بدَّ أن تضمن برارت ر ها منعًا ال تحط األنساب حة  ، وهذا و يه مع القرول براجلواز، أمرا «ملقَّ

 االشرتاط.مع القول باحلرمة هح حا ة ملثل هذا 

 .  195وانظر: ما تقدم ص 

إال عنرد املالكيررة الررذين يعرربون عررن بعري أنررواع العررد   -االسررتربار أن يكرون بحيضررة  األمدل ة( 2)

حممد حمروس األعظمي يف ظهور ، لكن ذكر الدكتور -باالستربار كعدت املزين هبا أو املوطورت بشبهة 

احلاضنة بحيضتني عىل األ ل  بل زرع اللقيحرة،  يف  وط اجلواز أن تستربأ 21ص -الفضل واملنة 

ثم علل ذلك بأن اشرتاط احليضتني مأ وذ من عدت األمة اململوكة، وأنه ال و و  أل ل من ذلرك يف 

 العد ، ومل يتبني   و ه ما ذكر.  

 .  1491-1411ص( انظر: ما سيأيت 3)
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 . (2)(1)ذهب، و د تقدم بيان ذلك تفصيحً رواية هي امل

حيث تم التلقيح بني نطفتي  -و د تقدم تر يح أن نسب اجلنني يثبت لصاحب النطفة 

  يف احلاالت التالية: -زو ني 

 ت زوج.إذا مل تكن صاحبة الرحم ذا[ 1]

املرأت التي إذا كانت صاحبة الرحم ذات زوج، لكن  طع بأن الولد ليس من زوج [ 2]

 .احتضنت البويضة امللقحة

إذا كانت صاحبة الرحم ذات زوج، واحتمرل أن يكرون الولرد مرن كرلٍّ مرن زوج [ 3]

صاحبة الرحم وصاحب النطفة، ثم أحلقته القاهة بصاحب النطفة أو كانت نتيجة هحرص 

 . (3)ى الوراثي تبني أنه ولد صاحب النطفةاملحتو

السابقة جيب عىل صاحب النطفة أن ينفرق عرىل صراحبة الررحم؛ وذلرك  هفي األحوال

 . -(4)كام تقدم تر يحه -نفقة الوالد عىل ولده ألن النفقة عىل احلامل هي من باب 

ب النطفرة عرىل صراحبة و د ذهب بعي الباحثني املعرا ين إىل و روب نفقرة صراح

؛ وذلك بنار عىل مذهبه يف ثبوت النسب إىل صاحب النطفرة مطلقرًا، بيرنام (5)رحم مطلقاً ال

إىل املولرو  ثبوت نسب وذلك بناًر عىل مذهبه يف عدم  ؛(6)أنكر ذلك بشدت بعي الباحثني

 مطلقًا. صاحب النطفة

                         
 .  111-112( انظر: ما تقدم ص1)

 .  011-059 ص -الطبيعي لسعد الشويرخ  أحكام التلقيح ،ة ( انظر:2)

 .  931-935( انظر: ما تقدم ص3)

 .  113( انظر: ص0)

 .  09ص - 232العد   - لة العريب  -يوسن القرضاوي للدكتور ر  هقهي عىل تساتالت ( انظر: 5)

صررلة األحكررام املت. وانظررر:  152ص -أطفررال األنابيررب برني العلررم واليرريعة لزيررا  سرحمة  ( انظرر:1)

 .   213-212ص -باحلمل لعائشة أ د 
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لة واخلحف بني القولني يف احلقيقة ليس يف و وب النفقة من عدمره، برل اخلرحف يف املسرأ

التي بنري عليهرا هرذا اخلرحف وهري مسرألة النسرب، ههرذا  رحف مبنري عرىل  رحف سرابق، 

 واملنا شة جيب أن تكون يف القول األصل الذي بني عليه القول الفرع، وا  تعاىل أعلم. 

يف أن احلقيقة اليعية للزنرا ال تكرون بغرة  -ا  ر هم  -ال  حف بني الفقهار تقدم بأنه 

 . (1)؛ ومن ثّم كانت املشاركة بالنطن يف التلقيح الصناعي ال تو ب احلدوطر يف هرج

وإذا كان إ  ال املني إىل الررحم ال يو رب احلرد إذا ُعردم الروطر، همرن براب أوىل أال 

 رال املنري أ ررب صرورت إىل يكون إ  ال البويضة إىل الرحم مو بًا للحد؛ وذلك ألن إ 

املحيرني مرن حيواناتره تبحرث عرن بويضرة الزنا من إ  ال البويضة؛ إذ بإ  ال املني هتب 

، ومرن ثرم عردم تتحد معها، بينام زرع اجلنني واستقراره يف الرحم يؤ ي إىل منع التبرويي

  .(2)ا تحط األنساب

حالرة املشراركة بمقرر هإذا كان ذلك كرذلك، هرح إشركال يف عردم ثبروت حرد الزنرا يف 

اللقيحة بزرع بويضة ملقحة يف رحم امرأت أ نبية، وإنام جيب إيقاع عقوبة تعزيرية عىل كل 

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)-حيث  لنا بحرمته  -من ساهم يف هذا األسلوب 

                         
 .  111( انظر: ما تقدم ص1)

-234ع  -، زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  218ص -انظر: ندوت )اإلنجاب يف ضور اإلسحم( ( 2)

 .  314ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ، 925ص -األم البديلة لعارف عيل  ،18ص -231

   يل          ررررراألم البديلررة لعررارف ع، 93ص -231-234ع  -اشررم مجيررل عبررد ا  زراعررة األ نررة هل ( انظررر:3)

، أحكرام التلقريح 90ص -األحكام الفقهية لنوازل اإلنجراب الطبيرة حلسرني العبيرد  ، 925ص -

، النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكرام األيت ملنرى 019ص -،ة الطبيعي لسعد الشويرخ 

 .  311ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ، ر1111ص -الرا ح 
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 : لةقذف األم البديالفرع األول: 

و رذف املحصرن واملحصرنة حررام ، وهرو مرن الكبرائر ، ، (1)القذف هرو الرمري بالزنرا

  واألصل يف حتريمه الكتاب والسنة:

         ﴿أما الكتاب هقوله تعاىل: *

          ﴾(2):و وله سبحانه ، ﴿  

          ﴾(3) . 

اجيي با السر ع املبظمدن ل  دنلبا:  دن  سدبل اهللر وبدن ) :النبي وأما السنة: هقول * 

ظدنل وأكدل  ل وأكل الرر ح اهللر إال ظنحلآر ك ظنهللرل والسر رل و يل اليروس الريت حرر ؟  نل: اليفر   ر

                         
 القذف بتعريفات متقاربة: -ر هم ا  تعاىل  - ف الومهنءصرر ( 1)

 .  «الرمي بالزنا»هعرهه احلنفية بأنه: *  

 . «الرمي بام يدل عىل الزنا أو اللواط أو النفي عن األب واجلد»وعرهه املالكية بأنه: *  

  «.الرمي بالزنا يف معرض التعية»وعرهه الشاهعية بأنه: *  

 «.الرمي بزنا أو لواط أو شها ت به»وعرهه احلنابلة بأنه: *  

والشاهعية ر،م أهنم مل يد لوا الرمي باللواط يف تعرين القذف إال إهنم يعتربون حكمه كذلك، أما  

ط مل حيرد إال إن  ذهه بعمل  روم لرو»(: 8/142) احلنفية هلهم يف ذلك تفصيل، هقد  ار يف املبسوط

إىل نبي من أنبيرار ا  تعراىل هرح  هألنه نسب ;أن يفصح معناه، هإذا  ال: يا لوطي ال حد عليه باالتفاق 

يكون هذا اللفظ  حيا يف القذف ، هأما إذا أهصح بنسبته إىل ذلك الفعرل هعنرد أيب حنيفرة ر ره ا  

د برذلك الفعرل عنرده، وعنردمها يلزمره حرد إىل هعرل ال يلزمره احلر هألنره نسرب ;تعاىل يعزر ، وال حيد 

 .«إىل هعل يستو ب بمبا ته احلد عندمها هألنه نسب ;القذف 

، (8/124( )9/243حتفة املحتراج) (،9/041التاج واإلكليل ) (،3/188]انظر: تبيني احلقائق ) 

   ([.1/140كشاف القناع )

 [.  0، اآلية ]سورت النور( 2)

   .[ 23، اآلية ]سورت النور( 3)
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ح ل و ذف امل صين  املؤبين  الغنمال   .(1)(بنل اليييمل واليربيلر  بح الزر

لرنص القررآن للحرر ثامنرون  لردت  هأنرو لقرذف،عىل ثبوت حرد اأهل العلم  د أمجع و

 .(2)عىل ذلك الكريم 

، و د تقدم بأن  يرام املررأت بترأ ة ر هرا (3)وال يتحقق إحصان املقذوف إال بعفته عن الزنا

، ومرن َثرّم هرإن  يامهرا هبرذه العمليرة ال (4)أو إعارته لغرس بويضة ملقحة ال يثبت به حد الزنرا

 .(5)التا  هإن احلد جيب عىل من  ذهها إذا طلبتهيسقط وصن اإلحصان عنها، وب

                         
 ﴿ : باب  ول ا  تعاىل -الب اري يف كتاب الوصايا ( رواه 1)                 

               ﴾ -( ؛ و ويف كتاب املحاربني من أهل 2115، ر م)

باب بيان الكبائر  -يامن مسلم يف كتاب اإل، و(1015ر م ) -املحصناتباب رمي  -الكفر والر ت 

 .  من حديث أيب هريرت  (؛98، ر م )-وأكربها 

 (.1/231(، نيل األوطار )29/302(،  موع الفتاوى )1/130مراتب اإلمجاع ) ( انظر:2)

عمروم اآليرة ، وحرده ألنره  ا رل يف  ;عىل و وب احلد عىل العبرد إذا  رذف احلرر املحصرن  كام أمجعبا 

 أربعون ، يف  ول أكثر أهل العلم، وحكاه بعضهم إمجاعا، لكن  د ُنِقَل اخلحف عن بعي التابعني.

 ،(8/19املغنرري) (،291(، األحكررام السررلطانية )2/133(، املدونررة )8/134]انظررر: املبسرروط ) 

 [.  (1/091(، مصنن ابن أيب شيبة )1/130(، مراتب اإلمجاع )29/393 موع الفتاوى )

و ائط اإلحصان الذي جيب احلد بقذف صاحبه يسة: »(: 8/11يف املغني )   نل اظ   تابب( 3)

وبره يقرول مجاعرة ، ، واإلسرحم ، والعفرة عرن الزنرا ، وأن يكرون كبرةا جيرامع مثلره  العقل ، واحلرية

 .  «العلامر  ديام وحديثا

 .  909( ص0)

( اتفرراق الفقهررار عررىل أن حررد 29/392 مرروع الفترراوى ) يف ابررن تيميررة  نمدل شدديخ اإلسددالح( 5)

كررام يف املحررىل  سررتوىف إال بطلررب املقررذوف، ولكررن  ررالن يف ذلررك ابررن حررزم القررذف ال يُ 

(، أسرنى 1/345(، مواهب اجلليرل )0/510(، املدونة )8/148(. وانظر: املبسوط )12/211)

   (.1/145كشاف القناع )(، 8/11(، املغني )1/311(، حتفة املحتاج )0/355املطالب )
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سروار كانرت  -وكون األم البديلة صاحبة الرحم حامًح بحمل نسربه إىل ،رة زو هرا 

ال يربر  ذهها ما  ام أن حد الزنرا  -،ة متزو ة أو  لنا بأن نسب اجلنني ال يلحق بزو ها 

مرن أن حرد  -ر هم ا -لفقهار ال يثبت عليها هبذا، ويدل عىل هذا ما ذهب إليه مجهور ا

، (1)القذف جيب عىل من َ ذف مرن َوَطرأ أو ُوطِرم بشربهة لعردم سرقوط اإلحصران برذلك

هذلك منهم بنار عىل و وع وطر  (2)وحتى من ذهب إىل أن الوطر بشبهة يسقط اإلحصان

ًا حمرم هو من حيث األصل زنا مو ب  للحد، وإنام مل جيب احلد لحشتباه الذي يعترب مبيح

، أما يف مسألتنا هلم حيصل وطر أصًح حترى يقرال بسرقوط (3)هلذا الفعل من حيث الظاهر

 العفة ومن ثّم سقوط اإلحصان، وا  أعلم.

 : مالعنة األم البديلةالفرع الثاني: 

إذا  ذف الر ل امرأته بالزنا ومل يكن عنده شهو  عىل ذلك هإنه يمكنه أن يدرأ حد 

﴿كام يف  وله تعاىل: القذف عن نفسه باللعان،              

                         
 مجهور الفقهار من املالكية والشاهعية واحلنابلة.  ذا بذ ب( 1)

(، حتفرررة املحتررراج 9/91(،    خمتفررر  ليرررل لل رررريش )1/344]انظرررر: مواهرررب اجلليرررل ) 

 ([.  1/141(، كشاف القناع )14/240(، اإلنصاف )5/59(، مغني املحتاج )9/214)

 احلنابلة. ، وهو  ول عندو م احليويب( 2)

(، اإلنصررراف 1/90(، الفرررروع )2/158، اجلررروهرت النرررةت )(1/01بررردائع الصرررنائع )]انظرررر:  

(14/240.])    

إذا وطم امرأت بشبهة بأن زهت إليه ،رة امرأتره هوطئهرا »(: 1/01دائع الصنائع )يف ب   نل الكنسنين( 3)

لقيرام الردليل  ;إال أنره مل جيرب احلرد لو و  الوطر احلرام يف ،ة ملرك وال نكرا  أصرح ،  ;سقطت عفته 

را ه برالعفين هنرا: العفيرن عرن مر»(: 14/240، و ال املر اوي يف اإلنصراف )«املبيح من حيث الظاهر

و يرل: هرو العفيرن عرن الزنرا ووطر ال حيرد بره مللرك أو شربهة.  ..الزنا ظاهرا عىل الصحيح من املذهب.

 .  «طر الشبهة: هل يوصن بالتحريم أم ال؟وأطلقهام الزركيش. و ال: ولعله مبني عىل أن و
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            ﴾(1). 

اذهرًا لزو تره لكن هل يمكنه أن يحعن من أ ل نفي الولرد هحسرب  ون أن يكرون   

 بالزنا؟

، وهلررم يف ذلررك -ر هررم ا   -: أن هررذه مسررألة خمتلررن هيهررا بررني الفقهررار واجلددباب

 اجتاهان:

 ،: أن اللعان ال يكرون لنفري الولرد هقرط  ون رمري الرزوج زو تره بالزنرااال نه األول

 ويمثل هذا االجتاه احلنفية واحلنابلة، وتفصيل مذاهبهم كام ييل:

ومن صرور  ،إىل أن اللعان البد أن يتقدمه  ذف الزوج زو ته بالزناذهب احلنفية [ 1]

القذف بالزنا عندهم أن ينفي كون الولد منه، لكن تكون صريغة اللعران يف هرذه احلالرة أن 

، «أشهد با  إين ملرن الصرا  ني هريام رميترك بره مرن نفري ولردك»الزوج يف كل مرت: يقول 

 . (2)«كاذبني هيام رميتني به من نفي ولديملن ال كأشهد با  إن»وتقول املرأت: 

إىل أن  ط اللعران تقردم القرذف عليره، هرإن كران الر ررل ال  (3)ذهرب احلنابلرة[ 2]

ومجلة ذلك أن املرأت إذا »: يقذف امرأته بالزنا هح ييع له اللعان،  ال ابن  دامة 

ألن  ;عليره أو  ال ليس هذا ولردي هرح حرد  ولدت هقال زو ها: ليس هذا الولد مني،

                         
 [.  8-1] اآليات، سورت النور( 1)

(، اجلررروهرت النرررةت 0/298(، هررتح القررردير )231، 218، 211، 3/18( انظررر: بررردائع الصرررنائع )2)

 (.  1/014 مع األهنر ) ،(2/11)

 (.  5/381(، كشاف القناع )3/192(،    منتهى اإلرا ات )8/201( انظر: اإلنصاف )3)
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، الحتامل أنه يريد أنه من زوج آ رر ، أو مرن وطر بشربهة ، أو  هذا ليس بقذف بظاهره

، هإن  ال: زنت ، هولدت هذا مرن الزنرا. ههرذا  رذف يثبرت بره  ،ة ذلك ، ولكنه يسأل

ألنره مل  ;اللعان... وإن  ال: وطئت بشربهة ، والولرد مرن الرواطم هرح حرد عليره أيضرا 

ألنره مل يقرذهها ، ؛ وإن  ال: أكرهت عىل الزنا. هح حد أيضا واطئها،يقذهها ، وال  ذف 

ألنه مل يقذهها ، ومرن  ط اللعران القرذف ، ويلحقره نسرب  ;وال لعان يف هذه املواضع 

رت رواية أ رى ، أن الولد. وهبذا  ال أبو حنيفة. وذكر القايض أن يف هذه الصورت اآلِ  

هإنه يمكن نفي  لد ، ب حف ما إذا  ال: وطئت بشبهة،ألنه حمتاج إىل نفي الو ;له اللعان 

النسب بعرض الولد عرىل القاهرة ، هيسرتغنى برذلك عرن اللعران، هرح ييرع... ولنرا أن 

وألن نفي اللعان إنام ينتفي به الولد بتاممه منهام ،  .اللعان إنام ور  به اليع بعد القذف.

 .(1)«هنا وال يتحقق اللعان من املرأت ها

: أن اللعران يمكرن أن يكرون لنفري الولرد هقرط  ون رمري الرزوج زو تره ه الثنيناال ن

، برل    (4)وهرو روايرة عنرد احلنابلرة (3)والشراهعية (2)ويمثل هذا االجتاه املالكية ،بالزنا

بسكوته مسرتلحقا ملرن لئح يكون  ؛ (5)الشاهعية بو وب اللعان إن تيقن أن الولد ليس منه

                         
 .  (9/13املغني )( 1)

(، اليرر  الصررغة مررع 2/54(، الفواكرره الرردواين )0/120( انظررر:    خمتفرر  ليررل لل ررريش )2)

 (.  2/111حاشية الصاوي )

   (.1/112(، هناية املحتاج )9/213حتفة املحتاج )(، 5/23( انظر: األم )3)

 (.  8/201( انظر: اإلنصاف )0)

كرام يف كشراف  -رون أن  ذهها لنفري الولرد وا رب حيرث تريقن أنره لريس منره ي واحلينظدب ة املذ ب( 5)

هيت رج عىل الرواية املذكورت هنا  رول  بو روب اللعران إذا أ زنراه بغرة  رذف  - (1/148)القناع 

 للزو ة، وا  أعلم.  
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شهد با  أين أ»ة يكون اللعان من الر ل هقط  ون املرأت، هيقول: ، ويف هذه احلالليس منه

وأن الولرد منره ال  ملن الصا  ني هيام رميت به زو تري مرن إصرابة ،رةي هلرا عرىل هررايش،

 .(1)«مني

وظعت  ذا نأيت ملسأليين و ت:  ل   ك  لزوج منح ب الرحم بع كبنه ال  ربيهدن ظنلزندن 

 أ   يوت  دهن صيه ظنلدعن ؟

: أن هررذه املسررألة إنررام تررر  إذا نسررب الولررد إىل زوج صرراحبة الرررحم ال إىل جلددبابوا

، هيت ّرج احلكم يف هذه املسألة عىل اخلرحف املتقردم، همقتىضر مرذهب (2)صاحب النطفة

احلنفية واحلنابلة أنه ال يستطيع نفيه عنه باللعان، ومقتىض مرذهب املالكيرة والشراهعية أنره 

 يمكنه ذلك.

 يح عدم حلوق النسب إىل زوج صاحبة الررحم إال إذا أمكرن كونره منره، و د تقدم تر

ثم تم عرضه عىل القائن هأحلقه به، أو تم عمل هحص للمحتوى الوراثي هأثبت الفحص 

، وبنار عليه هح ينبغري الررت   مرع هرذا الرت ريح يف عردم ميروعية لعران األم (3)أنه ولده

نفي الولد هقط؛ إذ يقطع أو يغلب عىل الظن مع البديلة حتى عند من يقول بجواز اللعان ل

 ما تقدم أن الولد ولد زوج صاحبة الرحم وأنه  لق من مائه، هكين ينفيه مع هذا؟

أما عىل  ول من جيعل النسب ثابترًا لرزوج صراحبة الررحم مطلقرًا مترى مرا كانرت ذات 

ىل  رول احلنفيرة هإنه ال يمكن نفي الولد مطلقرًا عر -أي سوار أمكن كونه منه أوال  -زوج 

                         
ايررة (، هن9/215(، حتفرة املحترراج )3/393ذكرهرا الشرراهعية. انظررر: أسرنى املطالررب )  دذه الصدديغب( 1)

 (.  1/113املحتاج )

   .931-929( انظر: ما تقدم ص2)

 .  935( انظر: ما تقدم ص3)
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واحلنابلة، ويمكن نفيه باللعان عىل  ول الشاهعية واحلنابلرة، وال خيتلرن احلكرم عرىل هرذا 

القول ولو تم إ رار هحرص للمحتروى الروراثي وتبرني أن الولرد لريس مرن زوج صراحبة 

الرحم؛ إذ إن هحص املحتوى الوراثي ال يعتمد عليه يف نفري النسرب عنرد أكثرر البراحثني 

وبه صدر  رار املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطرة العرامل اإلسرحمي،  املعا ين،

وال جيوز تقرديمها  ،ال جيوز االعتام  عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب»والذي  ار هيه: 

 . (2)(1)«عىل اللعان

 

*  *  *  * 

                         
 هر.21/14/1022-21يف الدورت السا سة عيت يف املدت  المرا  السنظع( 1)

   .300ص -انظر:  رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  

 .  158-103( انظر: ما تقدم ص2)
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 وهيه مطلبان:

مرن  رحل املسرائل  إ رار اللقيحرة البيرية يف رحرم صرناعييمكن توضيح ما يتعلق ب

 التالية:

م أعلرن ) انييرل بررتويش( اإليطرا  عرن نجاحره يف 1814هر/1394 يف عاميذكر أنه 

يومًا ! و يل ملدت شرهرين !! وأنره اضرطر إىل  28ناعي ملدت زرع  نني آ مي  ا ل رحم ص

 تله؛ ألنه اختذ يف نموه شكًح خميفًا، وأن الروس  راموا باستضراهة هرذا العرامل لعردت أشرهر 

 .(1)!أشهرا عوا بعدها أهنم متكنوا من تربية أ نة آ مية  ارج الرحم لعدت 

ًا؛ إذ إن إ رار اللقيحة البيية يف وهذا اخلرب بالنظر إىل تارخيه أستبعد أن يكون صحيح

و،اية ما  ،رحم صناعي ال تزال إىل اآلن  ر  هكرت تسعى الدراسات واألبحاث لتحقيقها

تم هيها إىل اآلن النجرا  يف احتضران  نرني مراعز يف األسربوع السرابع عير، وملردت ثحثرة 

مل تعرش إال أيامرًا  ليلرة أسابيع  بل امليح ، وكثة من أ نة املاعز التي تم التجريرب عليهرا 

 . (2)بعد  رو ها من الرحم الصناعي

                         
، العقرم 148ص -(، العلم والييعة لزيا  سحمة 1/12) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة انظر: ( 1)

 -، األحكررام املتصررلة باحلمررل لعائشررة أ ررد 311ص -عنررد الر ررال والنسررار لسرربةو هررا وري 

   م.1812لكن ذكرت الباحثة أن ذلك كان يف عام  338ص

، 123ص -عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف  ( انظر:2)

 .  210ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 
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الظرروف الطبيعيرة  ةهتيئريف إ ررار اللقيحرة البيرية يف رحرم صرناعي وتتل ص هكرت 

لرحم املرأت يف حاضنات بحستيكية لتمكني اجلنني من املرور بجميع مراحل النمّو وصوالً 

ام يرزّو   مره باألكسرجني، ويبقرى كر حيرث يوضرع اجلنرني يف سرائل صرناعي،، إىل الوال ت

اجلنني يف تلك احلاضنات التي تضمن أسباب احليات والبقار  ارج الّرحم إىل أن يستكمل 

  .(1) را هإ نمّوه وحيني موعد

هرذا مرا حياولره العلرامر حاليررًا، و رد شرجعهم عرىل هررذه املحراوالت مرا حتقرق يف  ررال 

البويضررة امللقحررة  ررارج اجلسررد، اإلنجرراب الصررناعي مررن إمكانيررة اإل صرراب وانقسررام 

وكذلك النجا  الذي حتقق يف  ال احلاضنات الصناعية لألطفال اخِلداج حديثي الوال ت 

الذين يولدون  بل أوان وال هتم، حيث يكون استكامل نمروهم يف هرذه احلاضرنات حترت 

 . (2)عناية طبية مركزت

وتقروم  ،(3)وبريطانيرا اليابران ويتزعم البحث يف سبيل حتقيق هذه الفكرت  موعة من علامر

اخلطة العملية للفكرت أن يتم احتضان  نني  بل ميعا  وال ته بمدت معينة يف الررحم الصرناعي 

حتررى يكتمررل نمرروه، وبالترردريج تعمررل التجررارب عررىل مررد مرردت احتضرران اجلنررني يف الرررحم 

رحم الرر الصرناعي عرن طريرق التعامرل مرع أ نرة أصررغر هأصرغر حترى يرتم املرأمول مرن هكررت

                         
، 122ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران ( انظر: 1)

 -، أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سرحمة 213ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 

 -، الرررحم املسررتأ ر لشررو ي الصرراحلي 9ص -، بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي 114ص

 الرابط: -، مو ع موسوعة املعرهة 52ص

http://kb.qcat.net/index.php?page=index-v2&id=226&c=23  . 

 .  122ص -كام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران األح ( انظر:2)

 .  9ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 213ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم  انظر:( 3)

http://kb.qcat.net/index.php?page=index_v2&id=226&c=23
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 . (1)الصناعي وهو إمكانية احتضان اجلنني من بداية اإل صاب حتى اكتامل نموه

يعتمد تنفيذ هذه الفكرت عىل وضع اللقيحة املتكونة بطريق التلقيح الصناعي اخلار ي 

يس( صرناعي، يف حاضنة مصنوعة من ما ت اإلكلةك الشفاف، حتتروي عرىل سرائل )أمنيرو

يشبه يف تركيبه السائل األمنيويس الطبيعي، لينمو اجلنني يف هذه احلاضنة، ويمده العلامر يف 

أثنار ذلك بوسائل احليات والنمو طوال مدت احلمل، ويف سربيل ذلرك يرتم االستعاضرة عرن 

 املشيمة الطبيعية بجهاز يقوم بضخ األكسجني يف الدم لنقل الدم املؤكسج املحمرل براملوا 

الغذائية عرب أنبوب متصل بأحد اليايني املرتبطة باحلبل الرسي، ويضبط األطبار  رحل 

ذلك الظروف الفيزيائية للجنني مثل  ر ة احلرارت و،ةها، ويتم مرا بة اجلنني من  حل 

 .(2)اجلدار الشفاف للحاضنة

حكررم إ رررار اللقيحررة البيررية يف رحررم هررار والبرراحثون املعررا ون يف ا تلررن الفق

 وبيان ا تحههم كام ييل: صناعي،

 األقوال يف املسألة: 

، وإليرره ذهررب بعرري إ رررار اللقيحررة البيررية يف رحررم صررناعيحيرررم  المددبل األول:

 . (3)الباحثني

                         
  . 122ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  ( انظر:1)

، 123ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  ( انظر:2)

، 9ص -، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السررنباطي 213ص-االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ،نريم 

  .53ص -الرحم املستأ ر لشو ي الصاحلي 

 .131ص -انظر: اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت ( 3)
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لبراحثني هرب أكثرر ا، وإليه ذإ رار اللقيحة البيية يف رحم صناعيجيوز  المبل الثنين:

 . (1) ن تكلم يف هذه املسألة

 أدلة األقوال:

إ درا  الدمي دب ال يفد ب ة  حدم المدنئدب  ظجدبا  أم نب المدبل الثدنين أوالً: اسيتل 

 ظام  يل: مينصت

أنه إذا  از و و  اللقيحة  رارج الررحم الطبيعري أيامرًا يف بدايرة عمليرة التلقريح [ 1]

 . (2)ر هذا الو و  إىل هناية احلملالصناعي، هام املانع من إبقا

و رو  اللقيحرة  رارج الررحم هرذا  يراس مرع الفرارق، هرإن بأن و ين ش  ذا التليل: 

الطبيعي أيامًا حلا ة مع بقار األصرل وهرو بقرار اجلنرني يف بطرن أمره املردت األكررب ال ينرايف 

 لصناعي.بعكس أن تكون كل مدت احلمل يف الرحم ا الفطرت وال يلغي وظيفة األمومة،

 .(3)أهنا وسيلة عح ية ال تؤ ي إىل ا تحط األنساب، ومن ثّم هاألصل إباحتها[ 2]

األصل يف األبضاع التحرريم، وكرون هرذه الوسريلة ال يكرون أن بو ين ش  ذا التليل: 

و د  لرت أ لرة  حتى يقام الدليل عىل  وازها، يعني أهنا  ائزت،هيها ا تحط لألنساب ال 

 .كام سيأيت يف أ لة القول األول  رى عىل حتريمهاأ

                         
، 122ص -ظر: األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران ان( 1)

 -الرحم املستأ ر لشرو ي الصراحلي  ،111ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة 

 . 143ص -232ع  -، زراعة األ نة هلاشم مجيل عبد ا  51ص

، 122ص -نية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران انظر: األحكام اليعية والقانو( 2)

 .111ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة 

 .120ص-انظر: األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران( 3)



 

 

 

535 
 

إ درا  الدمي دب ال يفد ب ة  حدم المدنئدب  ظ ربدب  األولأم نب المدبل : اسيتل ثننينً 

 ظام  يل: مينصت

للفطرت، وهو  ا ل يف تغية مناهات إ رار اللقيحة البيية يف رحم صناعي أن يف [ 1]

﴿كام  ال ا  تعاىل:  لق ا  الذي يدعو إليه الشيطان              

                              

                              

     ﴾(1)(2). 

تعطريًح لوظيفرة األمومرة التري  ل  أن يف إ رار اللقيحة البيرية يف رحرم صرناعي[ 2]

 .    ﴾(3)(4) ﴿عليها  وله تعاىل: 

بأنه طاملا  از بقار اللقيحة أيامًا  ارج الرحم يف بداية احلمل، و ين ش  ذا  التليال : 

يف حاضنة صناعية عند  رو ه مرن بطرن أمره  برل اكرتامل نمروه يف و از احتضان اجلنني 

 . (5)هناية احلمل، ومل يكن يف ذلك مناهات للفطرت وال تغيةًا خللق ا ، هكذا هنا

بأن هناك هر ًا بني البقار  ارج الرحم ملدت معينة حلا رة مرع و جينب ص   ذه املين شب: 

دت األكررب، وبرني أن تكرون كرل مردت احلمرل يف بقار األصل وهو بقار اجلنني يف بطن أمه امل

 الرحم الصناعي، هاألول ال ينايف الفطرت وال يلغي وظيفة األمومة بعكس الثاين.

                         
 [.118-111] ات، اآليالنسار( سورت 1)

 .131ص -اعي ملحمد زهرت انظر: اإلنجاب الصن( 2)

 .[10( سورت لقامن، اآلية ]3)

 . 341ص-انظر: االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ( 0)

 .125ص-انظر: األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران( 5)
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 أحب أن أوضح ما يرت ح   يف هذه املسألة من  حل النقاط التالية:

حرم صرناعي أن الكحم هنا هو يف حكم إ رار اللقيحرة البيرية يف رأوالً إىل أشة [ 1]

يف إطار الزو ية، أما يف حال مل يكن التلقيح بني نطفتي زو رني  من أ ل حتقيق اإلنجاب

 هإنه ال إشكال يف التحريم ال من  هة الرحم الصناعي، ولكن من  هة التلقيح ابتداًر.

ال إشكال يف  واز وضع اجلنني يف رحم صناعي لبعي الو ت ملصلحة عح يرة [ 2]

ض املسرألة هنرا أن ينشرأ اجلنرني يف الررحم الصرناعي منرذ التلقريح حيث ال رضر، لكن هر

 وحتى الوال ت.

هإنره بالتأكيرد  (1)إن كل من يرى عدم  واز التلقيح الصناعي بني نطفتي الزو ني[ 3]

لن يرى  واز مثل هذه الوسريلة؛ ألن مجيرع املحظرورات التري منعروا مرن أ لهرا التلقريح 

 الصناعي مو و ت هنا وزيا ت. 

 أن ينشرأ اجلنرني يف الررحم الصرناعي منرذ التلقريح وحترى الروال تيف ظني أن هكررت  [0]

؛ إذ ال يمكرن للبير أن يرأتوا بقررار مكرني كرالرحم الطبيعري لينمرو هيره (2)مستحيلة الو وع

اجلنني، وال ببيئة  اثلة من كل و ه للبيئرة الطبيعيرة لنمرو اجلنرني، وا   رل وعرح يقرول يف 

، ويقررول           ﴾(3) ﴿كتابرره العزيررز: 

، وإن أصررحاب الفكرررت أنفسررهم يؤكرردون أن      ﴾(4)﴿سرربحانه: 

                         
   .101( تقدم  وهلم ص1)

مررد  ليررل امليررف الطبرري عررىل هررذه الرسررالة يف الرردكتور: حممررد حماألسررتاذ سررعا ت  و ددذا بددن أكددته( 2)

حمارضته التي ألقاها يف كلية الييعة يف  امعة اإلمام حممد بن سرعو  اإلسرحمية بالريراض، وذلرك 

   هر.1021 األول عام يوم اإلثنني املواهق للثاين عي من شهر ربيع

 [.  1( سورت الزمر، اآلية ]3)

 [.  13( سورت املؤمنون اآلية ]0)
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الفكررت، والتري مرن  الطريق أمامهم ما زال طويًح  دًا للتغلرب عرىل املصراعب التري توا ره

 .(1)أمهها: امل اطر التي هتد  األ نة عند التنفيذ، والنفقات الباهظة التي تتكلفها العملية

يف حال متكن العلامر من حتقيق هذه الفكرت هأستبعد أن يسلم اجلنرني مرن الرضرر، [ 5]

 ت بأيام، يدل عىل هذا أن ،الب أ نة املاعز التي تم إ رار التجارب عليها ماتت بعد الوال

، هرإذا (2)الثحثة األ ةت هقرط  برل الروال تر،م أهنا نمت يف بطون أمهاهتا إال يف األسابيع 

، أضرن إىل هرذا (3)(ال رض  وال رضا ): ثبت الرضر حرمت هذه العمليرة؛ لقولره 

التكالين املا ية الكبةت  دًا التي يتم إنفا ها إلمتام مثل هرذه العمليرة، وال شرك أن املرال 

 الرضوريات التي  ارت الييعة بحفظها. من

لو اهرتضنا  دالً إمكان حتقيق الفكرت عىل و ه سرامل مرن الرضرر، هعرىل القرائلني [ 1]

أن يشررتطوا مجيرع اليروط التري اشررتطها  إ رار اللقيحة البيية يف رحم صناعيبجواز 

يف مثرل هرذه  ، مع التأكد من عدم و رو  رضر عرىل اجلنرني(4)املجيزون للتلقيح الصناعي

 العملية، وعدم و و  حمظور  عي يف اإل رارات املتبعة لتنفيذ هذه العملية.

؛ ملرا هيره مرن مناهرات إ ررار اللقيحرة البيرية يف رحرم صرناعيالذي أراه هو حرمة [ 1]

للفطرت واحتامل  كبة للرضر، ومناهات لتكريم بني آ م؛ إذ يصبح كاآللة التي يرتم تصرنيعها 

 -، بل لو  يل بحرمة التجارب يف هذا املجال مل يكرن ذلرك بعيردًا -هيهات و -يف املعمل 

 ، وا  أعلم.- (5)و د ذهب إىل ذلك بعي الباحثني

                         
 .  120ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  ( انظر:1)

 .  123ص -( انظر: املصدر السابق 2)

 .  111( تقدم خترجيه ص3)

   .101-138( انظر: ما تقدم ص0)

 .  131ص -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ( انظر:5)
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إذا تم وضع اجلنني يف رحرم صرناعي ملردت معينرة يف أول احلمرل أو آ رره، لكرن اجلرزر 

جلنني يف بطن أمه أو األم البديلة صاحبة الرحم هإن تفاصريل األكرب من مدت احلمل  ضاه ا

إذ و رو ه  رارج الررحم ملردت  ؛(1)نسبه هي هي التي تقدم تقريرها هيام تقدم من املباحرث

 معينة ال تأثة له يف مسألة النسب، وهذا ظاهر.

لكّن هرض املسألة هنا أن كل مراحل احلمل متت يف رحم صناعي، هعىل هرض الو وع 

 ينسب هذا اجلنني؟ ملن

 اجلباب: 

هقرول عامرة الفقهرار والبراحثني زو ني الر،رة نطفتري يف حال أن التلقيح تم برني [ 1]

إال أن يسرتلحقه عنرد مرن يررى إحلراق النسرب بصراحب النطفرة،  ال يلحرقاملعا ين أنه 

 .(2)النسب بذلك

هلرام يف حرال هإن من  عل النسرب ثابترًا زو ني نطفتي التلقيح تم بني أن يف حال [ 2]

 -لعردم املنرازع  ؛هسيجعل احلكم هنا كرذلك مرن براب أوىل (3)متت االستعانة برحم بديلة

، و رد ا ترار -سوار صاحبة الرحم من  هة األم، أم زوج صاحبة الرحم من  هة األب 

 .(4)لصناعي إىل الزو ني بنار عىل هذاعد  من الباحثني نسبة ولد الرحم ا

                         
 .   914، 194، 158( انظر: ما تقدم ص1)

 .   151-131( انظر: ما تقدم ص2)

 .  929، 913( انظر ما تقدم ص3)

، 121ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  ( انظر:0)

 .  51ص -الرحم املستأ ر لشو ي الصاحلي 
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األم البديلة إن كانت هراشًا لزوج، هقولره هنرا هرو  ولره من جيعل األب هو زوج [ 3]

هيام إذا كانت األم البديلة ليست هراشًا، و د تقدم اخلحف يف اعتباره مقطوع النسب أو أنه 

، و د ذهرب بعري البراحثني إىل أنره مقطروع النسرب مرن  هرة (1)ينسب لصاحب النطفة

سرب إىل صراحب النطفرة يف حرال األم بأنه ين (3)، والصحيح ما تقدم(2)األب بنار عىل هذا

 .البديلة التي ليست هراشًا هكذا هنا

ليسرت  االسرتعانة بررحم بديلرة تيف حرال مترمن جيعل األم هي صاحبة البويضة [ 0]

 هسيكون حكمه هنا كذلك. (4)هراشاً 

هإنره  (5)يف حرال مترت االسرتعانة بررحم بديلرةصراحبة الررحم جيعل األم هري من [ 5]

إذ ال يمكن أن ينسب اجلنني إىل رحم صناعي، و رد  من  هة األم؛سبه سيحكم بانقطاع ن

بأن بنار احلكم يف هذه املسرألة عرىل  ، و د نو ش هذا القول(6)   بذلك بعي الباحثني

،ة صحيح؛ وذلك لعدم و و  معارض  يف حال تم االستعانة برحم بديلة مسألة النسب

كام يف صورت األم البديلة، أما هنا هغايرة أ وى لصاحبة البويضة هنا بحيث يمكن تر يحه 

، لكن يمكن أن جيراب عرن (7)ما يف األمر أنه من  نس التداوي الذي ال يؤثر عىل النسب

ذلك بأن هذا االعرتاض إنام يكون مقبوالً إذا كان وضع اجلنرني يف الررحم الصرناعي ملردت 

                         
 .   929( انظر: ما تقدم ص1)

 .  108، 111ص -والييعة لزيا  سحمة  أطفال األنابيب بني العلم ( انظر:2)

 .  935( ص3)

 .  913( انظر: ما تقدم ص0)

 .  913( انظر: ما تقدم ص5)

 .  108، 111ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة  ( انظر:1)

 .  121ص-األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران ( انظر:1)
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هذه املسرألة ومسرألة  حمدو ت، أما أن يقيض طول مدت احلمل يف رحم صناعي هح هرق بني

 األم البديلة من  هة  ور صاحبة البويضة يف العمليتني.

تر يح أن اجلنني ال ينسب إىل أي من صراحبة الررحم أو صراحبة النطفرة  (1)تقدم[ 1]

إال باالستلحاق، هكذا هنا يمكن أن تستلحق صاحبة البويضة املولو  هيثبرت نسربه إليهرا، 

 م.وإال كان منقطع النسب من  هة األ

أنه  -إن  از هذا التعبة  - حصة ما تر ح لدي يف نسب ولد الرحم الصناعي [ 1]

ينسب إىل صاحب النطفة، كام أنه ينسب إىل صاحبة البويضة إذا استلحقته، وهذا إذا و ع 

 ، وا  أعلم.كان التلقيح بني نطفتي زو نيهذا األمر بالفعل، و

أنثررى احليروان مررن  ررحل رحررم يمكرن توضرريح مررا يتعلرق بررإ رار اللقيحررة البيرية يف 

 املسألتني التاليتني:

إن هكرت إ ررار اللقيحرة البيرية يف رحرم أنثرى احليروان ليسرت كسرابقتها متثرل  يراالً 

هقرد كانرت رت ترم تطبيقهرا يف عرامل احليروان، علميًا، بل هي هكرت  كنة الو روع، وهري هكر

بقار ملدت حمردو ت بغررض نقلهرا مرن األاألرانب يف و ت من األو ات تست دم لزرع أ نة 

مكان إىل آ ر؛ حيث إن نقل أرانب أسهل وأ ل تكلفة من نقل بقرت حامرل، وبعرد ظهرور 

  .(2)تقنية جتميد األ نة ا تفت هذه الطريقة

                         
 .  921( ص1)

أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة لزيرا   (، 1/11)  -املسرائل الطبيرة املسرتجدت للنتشرة ( انظر:2) 

 .  51ص -سحمة
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حقق نجاحًا ومنذ زمن طويل يف  ال احليوان، هرح يبعرد أن يمكرن وإذا كان هذا األمر  د 

، لكن املسألة ما زالت يف طرور -ولو لبعي الو ت عىل األ ل -تطبيق ذلك عىل أ نة اإلنسان

التجارب؛ إذ إن من أهم الصعوبات التي تكتنن مثل هذه العملية أن يكون هناك جترانس برني 

 هرة، حترى ال يطرر   سرم احليروان اللقيحرة أو يقيضر   حيا اجلنني و حيا هذا احليوان من

عليها  هازه املناعي، ومن  هرة أ ررى أن يكرون مرا حيتا ره اجلنرني مرن ،رذار و،رةه يمكرن 

 .(1)حتصيله يف رحم هذا احليوان، هكل هذه صعوبات تعوق تطبيق مثل هذه الفكرت

 هلا صورتان: إ رار اللقيحة البيية يف رحم أنثى احليوانوهكرت 

أن يتم الت صيب يف رحرم أنثرى احليروان، أو أن تنقرل اللقيحرة إىل رحرم أنثرى  األوىل:

 احليوان لبعي الو ت، ثم يتم إعا هتا إىل رحم املرأت.

أن يررتم إ رررار اللقيحررة يف رحررم أنثررى احليرروان طرروال مرردت احلمررل حتررى تررتم الثننيددب: 

 . (2)الوال ت

عوبة تتمثل يف تفاوت مدت احلمل بني يف نظري صالصورت الثانية إذا متت هستوا هها و

 اإلنسان واحليوان، هكين سيكون وضع اجلنني يف هذه املعا لة؟!

مرن أعظرم  -ولرو ملردت حمرد ت -إ رار اللقيحة البيية يف رحم أنثى احليوانال شك أن 

 الييعة؛ وذلك لألسباب التالية:املنكرات التي ال تقرها 

                         
الدكتور: حممد حممد  ليل امليف الطبي عىل هذه الرسالة يف حمارضته األستاذ به سعا ت   ذا بن أمند( 1)

عة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية بالرياض، وذلك يوم اإلثنني التي ألقاها يف كلية الييعة يف  ام

   هر.1021 األول عام املواهق للثاين عي من شهر ربيع

 .  135ص-األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران( انظر: 2)
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إن إ  ال عنف أ نبري عرن بنري البير يف عمليرة اإلنجراب هيره إهانرة لإلنسران [ 1]

وحط من  يمته، ومناهات لتكريم بني آ م الذي كرمهم ا  عز و ل به كرام يف  ولره تعراىل: 

﴿   ﴾(1). 

احليوان التي نشأ يف ر ها، هإذا  رج إىل الردنيا كران إن اجلنني سيكتسب صفات أنثى [ 2]

 خملو ًا آ ر، وكفى بذلك إهسا ًا يف األرض، وتغيةًا خللق ا  الذي هو من أمر الشيطان.

إن   ول طرف ثالث يف عملية اإلنجاب حمرم هكين إذا كان العنف الثالث من [ 3]

 .(2)،ة بني البي؟! 

إ رار اللقيحة البيية يف رحم أنثى احليوان هرالكحم هيره أما عن نسب املولو  يف حالة 

 يعتمد عىل اهليئة التي سيولد هبا هذا اجلنني، وهذا له احتامالت: 

 : أن يكون املولو  عىل هيئة اإلنسان.االحيامل األول

 : أن يكون املولو  ليس عىل هيئة اإلنسان بالكلية.االحيامل الثنين

 ملولو  بعضه عىل هيئة إنسان وبعضه عىل هيئة حيوان.: أن يكون ااالحيامل الثنلث

كرام لرو  -عن حكم مرا تولرد مرن حيروان و إنسران -ر هم ا  -و د تكلم هقهار الشاهعية

، وذهبوا إىل اعتباره ،ة مكلن إذا مل يكن عىل صورت آ مري -و ع إنسان عىل هبيمة أو العكس

   .(3)ورت آ مي ولو يف نصفه األعىلولو عقل وتكلم، وأنه يعترب مكلفًا إذا كان عىل ص

                         
 [.  14( سورت اإليار، اآلية ]1)

، 135ص -ة والقانونية للترد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرراناألحكام اليعي( انظر: 2)

 -، أطفرال األنابيرب برني العلرم واليريعة لزيرا  سرحمة115ص -عقم الر ال لعبد اخلالق يرونس

   .109، 111-115ص

)  حاشرية الشربامل ر عرىل هنايرة املحتراج(،  1/281( انظر: حوايش اليرواين عرىل حتفرة املحتراج ) 3)

(، حاشرية  1/04)  حاشية ابن  اسم العبا ي عىل الغرر البهية يف    البهجة الور ية(،  1/231

 (.   321، 1/140البجةمي عىل    اخلطيب ) 
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هإنره ال كرحم يف نسرب املولرو  يف  -ر هرم ا  -وتأسيسًا عىل ما ذكره هقهار الشاهعية

حالة إ رار اللقيحة البيية يف رحم أنثى احليوان إال أن يكون عىل هيئرة إنسران بكاملره أو 

ان نصفه السرفيل عرىل هيئرة عىل األ ل نصفه العلوي، أما إذا مل يكن عىل هيئة اإلنسان أو ك

اإلنسان ههنا ال يمكن اعتباره من بني آ م، وبالتا  هرإن نسربه ال يثبرت ال مرن  هرة األب 

 وال من  هة األم.

والذي يظهر   أن و و  تشويه يف اخللقة مع بقار هيئرة اإلنسران ال خير ره عرن كونره 

 حيصل لبني آ م، وا  أعلم.آ ميًا ما مل تكن اهليئة هيئة حيوان، إذ التشويه يف اخللقة 

وبنار عىل ما تقدم نبني هيام ييل نسب هذا املولو  الذي تم وضعه يف رحم أنثى احليروان 

 إذا ولد عىل هيئة اإلنسان ولو نصفه العلوي، وذلك له حالتان:

: أن يتم وضع اللقيحة يف رحرم أنثرى احليروان ملردت حمردو ت، ثرم يرتم نقرل احلنلب األوىل

حم أنثى من بني البي سوار كانت أمه أو أمرا بديلرة، هفري هرذه احلالرة تكرون اجلنني إىل ر

؛ إذ و و ه يف رحم أنثى (1)تفاصيل نسبه هي هي التي تقدم تقريرها هيام تقدم من املباحث

 احليوان ملدت معينة ال تأثة له يف مسألة النسب هيام يظهر.

هذه احلالة بحال من األحروال؛  لكن ذهب بعي الباحثني إىل أنه ال يثبت نسبه يف مثل

وذلك تأسيسًا عىل أن اإلنجاب و ع عىل و ه ،ة ميوع هاحش، هيسقط النسب حينئرذ  

 .(2)ر عًا من باب العقوبة التعزيرية

حترى  ،يف اليرع ت،ة معهرو النسب لكن يف هذا الذي ذكره نظر؛ إذ العقوبة بإسقاط 

كين نرأيت هنسرقط النسرب برام هرو أ رن مرن إن املرأت إذا زنت ثبت نسب املولو  إليها، ه

                         
 .  914، 194، 158( انظر ما تقدم ص1)

 .  131ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران ( انظر:2)



           

 

 

 

537 
 

ن عقوبرة مرن أترى هبيمرة هري عقوبرة تعزيريرة ال يردل عليره أالزنا؟ وكونه أ ن من الزنرا 

، وإ رار اللقيحة يف رحم أنثى احليوان لبعي الو ت ال شك أنه أ ن مرن إتيران (1)حدية

 البهيمة، وا  أعلم.

نثى احليوان طروال مردت احلمرل حترى ترتم أن يتم إ رار اللقيحة يف رحم أ: احلنلب الثننيب

 ، هيمكن بيان حكم نسب املولو  يف هذه احلالة يف النقاط التالية:الوال ت

التلقيح بني نطفتي ،ة الزو ني هقول عامرة الفقهرار والبراحثني إذا ما تم يف حال [ 1]

 ال يلحرق النسرب بصراحب النطفرة، إال أن يسرتلحقه عنرد مرن يررى إحلراق أنه املعا ين

 .(2)النسب بذلك

يف حال أن التلقيح تم بني نطفتي زو ني هإن من  عل النسب ثابتًا هلام يف حرال [ 2]

؛ لعدم احلكم هنا كذلكهالظاهر أن مقتىض  وله أن جيعل  (3)االستعانة برحم بديلة تمت

 املنازع.

 ، هقولره هنرا هرو  ولرهإن كانت هراشًا لزوج من جيعل األب هو زوج األم البديلة[ 3]

هيام إذا كانت األم البديلة ليست هراشًا، و د تقدم اخلحف يف اعتباره مقطوع النسب أو أنه 

                         
(، 0/21(، حاشية ابن عابردين )5/19وهذا هو املشهور يف املذاهب األربعة. انظر: البحر الرائق ) (1)

(، هنايرة  005، 5/002(، مغنري املحتراج ) 9/382(، التراج واإلكليرل ) 2/250تبفت احلكام )

 (.1/85(، كشاف القناع )8/58(، املغني )1/020املحتاج )

 ن من الزنا بل أهحش، وإنام مل يرتترب عليره احلرد لكرون الطبراع بأن إتيان البهيمة ليس أ و ت  منل 

السليمة تعاهه هلم حيتج إىل أن يز ر عنه باحلد، وحتى عىل هرذا يبقرى  رر  إ ررار اللقيحرة يف رحرم 

 احليوان لبعي الو ت أ ن من الزنا، وا  أعلم.  

 .  151-131( انظر: ما تقدم ص2)

 .  929، 913( انظر: ما تقدم ص3)
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، و د ذهرب بعري البراحثني إىل أنره مقطروع النسرب مرن  هرة (1)ينسب لصاحب النطفة

بأنه ينسرب إىل صراحب النطفرة يف حرال األم  (3)، والصحيح ما تقدم(2)األب بنار عىل هذا

 اشًا هكذا هنا.البديلة التي ليست هر

االسرتعانة بررحم بديلرة ليسرت  تمن جيعل األم هي صاحبة البويضة يف حرال متر[ 0]

 .احلكم هنا كذلكهالظاهر أن مقتىض  وله أن جيعل  (4)هراشاً 

هإنره  (5)االسرتعانة بررحم بديلرة تمن جيعل األم هري صراحبة الررحم يف حرال متر[ 5]

و رد  أنثرى احليروان،إىل اجلنني أن ينسب  سيحكم بانقطاع نسبه من  هة األم؛ إذ ال يمكن

 .(6)   بذلك بعي الباحثني

تر يح أن اجلنني ال ينسب إىل أي من صراحبة الررحم أو صراحبة النطفرة  (7)تقدم[ 1]

إال باالستلحاق، هكذا هنا يمكن أن تستلحق صاحبة البويضة املولو  هيثبرت نسربه إليهرا، 

 وإال كان منقطع النسب من  هة األم.

إ ررار اللقيحرة يف رحرم أنثررى املولرو  يف حرال  حصرة مرا ترر ح لردي يف نسرب [ 1]

أنره ينسرب إىل  -إذا ولد عىل هيئرة إنسران ولرو نصرفه العلروي -طوال مدت احلملاحليوان 

 أعلم.تعاىل وا   ،صاحب النطفة، كام أنه ينسب إىل صاحبة البويضة إذا استلحقته

                         
 .  929( انظر: ما تقدم ص1)

 .  109، 111ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( انظر:2)

 .  935( ص3)

 .  913( انظر ما تقدم ص0)

 .  913( انظر ما تقدم ص5)

 .  109، 111ص -أطفال األنابيب بني العلم والييعة لزيا  سحمة ( انظر:1)

 .  921( ص1)
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 وهيه مطلبان:

 يقصد باأل نة الفائضة أمران:

يف حررال هشررل التلقرريح البويضررات امللقحررة الترري يررتم جتميرردها السررت دامها  األول:

 .(1)، و د تقدم الكحم عنها تفصيًح يف هصل بنوك األ نةالصناعي يف املرت األوىل

حلا ة بعد نقلها إىل رحم املرأت، ذلك أن األطبار يلجأون إىل األ نة الزائدت عن االثنين: 

نقرل عرد  زائرد مرن البويضرات امللقحررة إىل الررحم لزيرا ت نسربة النجرا  لعمليرة التلقرريح 

الصناعي؛ إذ يف كثة من األحيان يرهي الرحم البويضة امللقحة، هبزيا ت العد  إىل أربعرة 

 . (2)أ نة أو يسة تزيد هرصة النجا 

حيدث أحيانًا أن تعلق هذه األ نة كلها وتنمو كلها، بحيرث يصربح نموهرا مجيعرًا  لكن

 ،هيد  نجا  عملية التلقيح الصناعي عىل العكس مرن الغررض الرذي وضرعت مرن أ لره

واإلبقرار عرىل اثنرني إىل ثحثرة  هرذه األ نرة يلجأ األطبار إىل الت لص من عد  معرني مرنه

أو  أو الروال ت املبكررت، ب عليه االنتهار باإلسقاط،وذلك ألن و و   ل متعد  يغل منها؛

                         
 .  592( ص1)

مو رع  - التلقريح الصرناعي، بنروك األ نرة، 159ص -أعطني طفح بأي ثمن لسرمة عبراس  انظر:( 2)

 .http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=58الرابط:  - الطبيب املسلم
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،كام أن ختفيي العد  حيسن من هرصة نمرو اً ثم لأل نة ثاني ،م أوالً حدوث مضاعفات لأل

 .(1)بقية األ نة واستمرار احلمل

املو رات  هراز الفحرص بويتم تش يص و و  هذا العد  الزائد من األ نة بواسطة 

 . (2)بني األسبوع اخلامس إىل السا س ويتم التش يص ما صوتية،الهوق 

ويررتم ختفرريي عررد  األ نررة عررن طريررق حقررن مررا ت كلررور البوتاسرريوم يف التجويررن 

الصدري لأل نة الزائدت عن طريق املهبل، باالستعانة بجهاز األشعة الصوتية املهبلية،  را 

 . (3)يؤ ي إىل تو ن األ نة الزائدت عن النمو  ون أن تؤثر عىل با ي األ نة

تقدم الكحم تفصيًح عرن حكرم التفرف يف البويضرات امللقحرة التري يرتم جتميردها، 

 .(4)واالحتفا  هبا إىل حني احلا ة إىل ذلك

أما حكم إ هاض األ نة الزائدت عن احلا ة بعد نقلها إىل رحم املرأت هينبني أوالً عرىل 

تي يتم هيها إ هاضها، وظاهر  ا تقدم أن إ هاضها يكون  بل نفخ الرو  هيها، املرحلة ال

 -خمتلفون يف حكم اإل هاض  بل نفخ الرو  يف اجلنني  -ر هم ا   -وسيأيت أن العلامر 

                         
 الرابط: - مو ع الطبيب املسلم - التلقيح الصناعي، بنوك األ نة ( انظر:1)

 http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=58. 

مو رع  - التلقريح الصرناعي، بنروك األ نرة، 159ص -أعطني طفح بأي ثمن لسرمة عبراس  ( انظر:2)

 .58http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=الرابط:  - الطبيب املسلم

 .  159ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس  ( انظر:3)

 .  145-591( انظر: ما تقدم ص0)
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؛ ألن  ، همرن  رال براجلواز سريقول هنرا براجلواز مرن براب أوىل-أي  بل متام أربعرة أشرهر 

 .(1)احلا ة لإل هاض هنا ظاهرت

 -ولرو يف مرحلرة  ون مرحلرة  -أما عىل القول بتحرريم اإل هراض  برل نفرخ الررو  

هالظاهر أنه من باب حتريم الوسائل، وأنه حّرم سردًا للذريعرة، وأن املقصرو  الررئيس هرو 

، ومن ثّم أ از (2)منع اإل هاض بعد نفخ الرو ، وما حّرم سدًا للذريعة يبا  عند احلا ة

ين إ هاض اجلنني املشوه هلذا املعنى، واحلا ة هنا ظاهرت إل هراض عامة الفقهار املعا 

، وكل ما تقدم تقريره هنرا يرأيت هيجوز بعي األ نة للحفا  عىل األم وعىل األ نة البا ية

 ، وا  تعاىل أعلم.(3)(إ هاض اجلنني املشوهتفصيًح إن شار ا  يف هصل )

 

*  *  *  * 

                         
 .  1152-1104صنظر: ما سيأيت ( ا1)

 .  225-220( انظر: ما تقدم ص2)

 .  1111-1104ص( 3)
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 وهيه مطلبان:

يعد العقد بني الزو ني والطبيب إل رار التلقيح الصناعي عقد إ ارت؛ الشرتامله عرىل 

بذل الثمن مقابرل العمرل، حيرث يلترزم هيره الطررف األول ببرذل الرثمن، والطررف الثراين 

 . (1)بإ رار التلقيح الصناعي

ويف  ،هفي األحوال التي يكون هيها التلقيح الصناعي  ائزًا يكون عقد اإل ارت صرحيحاً 

هرح يرتترب عليره  ،براطحً األحوال التي يكون التلقيح الصناعي حمرمرًا يكرون عقرد اإل رارت 

وذلك ألن مرن  ؛ومن ثم هإن ما يأ ذه الطبيب عىل هذا العمل حمرم عليه ،استحقاق األ رت

 .(2)د اإل ارت أن تكون املنفعة املعقو  عليها مباحة  عاً  وط صحة عق

هإذا تم التعا د بني الزو ني والطبيب عىل حصول اإلنجاب مل يكرن العقرد إ رارت برل 

 عالة؛ وذلك ألن حصول اإلنجاب ليس بيد الطبيب بل بيد ا  سربحانه وتعراىل، وعليره 

هشل التلقيح الصرناعي؛ وذلرك  هح يستحق الطبيب اجلُعل الذي  عل لعمل يده يف حال

من أن املريي إذا تعا د مع الطبيب عىل الشفار  -ر هم ا   - ياسًا عىل ما ذكره الفقهار 

                         
بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا ، 299ص -أحكررام التلقرريح ،ررة الطبيعرري لسررعد الشررويرخ  ( انظررر:1)

 .  105-131ص -السنباطي 

(، 3/001)(، مغنرري املحترراج 2/181) كفايررة الطالررب الربرراين(، 0/184( انظررر: برردائع الصررنائع )2)

 (.  3/558كشاف القناع )
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ولرو اسرتأ ر طبيبرا إ رارت الزمرة عرىل »: ،  رال ابرن القريم (1)كان  عالة ال إ رارت

، ههذا ونحوه  ا  ألن الشفار ،ة مقدور له ، هقد يشفيه ا  و د ال يشفيه ;الشفار مل يصح 

 .وا  تعاىل أعلم ،(2)«جتوز هيه اجلعالة ،  ون اإل ارت الحزمة

 األم البديلة إما أن تقوم هبذا الدور بعوض أو بغة عوض،وبيان احلالني كام ييل:

يعد ه ،ههي إ ارت عىل يشر حمرمإذا كانت األم البديلة تقوم باستضاهة اللقيحة بعوض 

ألن مرن  وط صرحة اإل رارت إباحرة نفرع العرني  ؛عقد اإل ارت عىل الرحم عقردًا براطحً 

، و د سبق بيان أن االنتفاع برحم امرأت أ نبية للقيام بعمليتي احلمرل والروال ت (3)املؤ رت

وال اسرتحقاق  ،ل االنتفاع بالنسبة للمسرتأ رحِ  عىل هذا العقد هح يرتتب، وعليه (4)حمرم

وذلرك برأن  ،والوا ب يف هذا العقد هس ه حقًا   تعراىل ،الرحم ةاأل رت بالنسبة لصاحب

وترر  إىل املسرتأ ر األ ررت إن كران  رد  ،متتنع صاحبة الرحم مرن نقرل اللقيحرة إىل ر هرا

                         
حممد بن  -اإلتقان واإلحكام يف    حتفة احلكام )املعروف بي  ميارت( (، 5/310( انظر: املغني )1)

(، كشراف 3/18(، حاشرية  ليرويب )2/149) -لبنان  -بةوت  - ار املعرهة  -أ د ميارت الفايس 

 (.  0/10القناع )

 .  (1/281إعحم املو عني )( 2)

(، 3/001(، مغنرري املحترراج )2/181) كفايررة الطالررب الربرراين(، 0/184( انظررر: برردائع الصررنائع )3)

 (.  3/558كشاف القناع )

 .  183( انظر: ما تقدم ص0)
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 . (1)اللقيحة يف ر ها  هعها إليها  بل ،رس

أما بعد زرع اللقيحة هقد ذهب بعي البراحثني إىل أنره ال يتصرور إمكران الفسرخ؛ ألن 

الفسخ ال يكون إال باإل هاض، لكن يبقى حتريم األ رت عىل األم البديلة، ويكون عملها 

، وهو ، وهذا ينبني عىل حرمة اإل هاض مطلقاً (2)تربعًا وا بًا حفظًا عىل اجلنني من اهللكة

، - (3)يأيت بيانره تفصريحً  -ظاهر بعد نفخ الرو ، أما  بل نفخ الرو  هاملسألة حمل  حف 

همن  ال بجواز اإل هاض ولو يف مرحلة من مراحل عمر اجلنني هإن هسخ العقد متصور 

برل ،ايرة ذلرك  ،عنده باإل هاض، ولكن حتى مع هذا ال يقال بو روب هرذا اإل هراض

ال يقال بو وب اإل هاض مع القول بو وب الفسخ ملا يف ذلك من القول باجلواز، وإنام 

 - ر هم ا  -إتحف مل لوق لو ترك لصار آ ميًا بنفخ الرو  هيه، وهلذا املعنى اتفق الفقهار 

، أمرا األ ررت همحّرمرة عرىل كرل (4)عىل أنه ال يقام حد وال  صاص عىل حامل حتى تضرع

 حال ولو مل يتم اإل هاض، وا  أعلم.

وهرو احرتامل التردليس مرن املررأت عرىل عقرد اإل رارت هرذا ويبقى إشكال  عري آ رر 

كران بسربب ر،بتهرا أو  بول املرأت املستأ رت للقيام بدور األم البديلة إنام ؛ إذ إن املستأ رت

احلمل عن طريق وضع البويضة نجا  وإذا كان الثابت علميًا أن احتامل  ،حا تها إىل املال

                         
 -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ (، 1/313) -املسائل الطبية املستجدت للنتشة  ( انظر :1)

، 01)ص -لفقهية لنروازل اإلنجراب الطبيرة حلسرني العبيرد  األحكام ا (،011-012، 315) ص

عقرد ، 1144ص -النوازل امل تصة براملرأت يف العبرا ات وأحكرام األيت ملنرى الررا ح  (،18-94

 .  235ص -إ ارت األرحام حلسني حممو  

 .  013ص -أحكام التلقيح ،ة الطبيعي لسعد الشويرخ  ( انظر:2)

 .  1153-1104( انظر: ما سيأيت ص3)

 .  1143-1144( انظر: ما سيأيت ص0)



           

 

 

 

599 
 

كررام يقررول  %34-25 يف رحررم املرررأت املسررتأ رت احررتامل ال يتعرردى امل صرربة مررن زو ررني

إىل أن تقيم  - حلرص املستأ رت عىل املبلد املا  املتفق عليه -وهو ما  د يؤ ي  ،امل تصون

والنتيجرة و رو   ،لكي تضمن احلمل الذي ستحصل يف مقابلره عرىل الرثمن عح ة  نسية

إذا مل يررتم احلمررل للبويضررة امل صرربة  مولررو  لرريس للررزو ني صرراحبي البويضررة امل صرربة

  .(1)املزروعة يف رحم املرأت املستأ رت

سريؤ ي يف الغالرب إىل حردوث نرزاع برني صراحبة وأضن إىل ما تقدم أن هرذا العقرد 

بل االحتامل  ائم بصورت  وية أن  ؟(2)أهيام هي األم، التي  لت وولدتو البويضة امللقحة

 ،يمكن استفا هتم من ثبوت نسب الطفل إىل  هرتهم ن  أطراف أ رى إىليمتد اخلحف 

واليع هنى عن كرل مرا ، - كاملةاث من أبيه مثحً  - و اصة إذا كان للطفل حقوق ما ية

كرام هرو معلروم، هتكرون العقرو  مرع األم  يؤ ي إىل حردوث النرزاع واخلرحف برني النراس

 . (3)البديلة باطلة من  هة أ رى وهي إهضاتها للنزاع

 ن جييرز ترأ ة األرحرام إىل تقسريم هرذه اإل رارت إىل  (4)هب أحد الباحثنيهذا و د ذ

  سمني :

                         
 عىل الرابط: -أ. . رأهت عثامن سعيد  -استئجار األرحام ( انظر : 1)

 http://www.bab.com/persons/88/show-particle.cfm?article-id=128  . 

كرام  الفعرلو رع ب واخلحف بني األم البديلة واملرأت صاحبة البويضة امللقحرة مرن زو هرا و ذا اليزاع (2)

 .  183تقدم ص

مردى ميروعية اسرت دام األ نرة ، 148-149ص-اسرتئجار الررحم ملحمرد رأهرت عرثامن ( انظر : 3)

 .  191البيية أليمن اجلمل ص

 .  01-31ص -ظهور الفضل واملنة ملحمد حمروس األعظمي ( انظر : 0)



 

 

 

595 
 

 االستئجار حمد  األ ل : بأن تكون مدت بقار اللقيحة يف الرحم حمد ت بمدت معينة.[ 1]

حمرد ت ليست تكون مدت بقار اللقيحة يف الرحم  االستئجار ،ة حمد  األ ل : بأن[ 2]

 ضع.، بل حلني الوبمدت معينة

ثم  لص الباحث إىل أن اإل ارت األوىل صحيحة، بينام اإل ارت الثانية هاسردت بسربب  

 عدم حتديد املدت، ومن ثّم هح جيب األ ر املسمى بل جتب أ رت املثل.

وما ذكره الباحث من الناحية العملية ليس هبذه السهولة؛ إذ املسرألة ليسرت نقرل يشر مرن 

، ولرو (1)من الرحم  بل أوانه إهحُكه، ومن َثرّم يكرون حمرمراً رف إىل رف، بل يف إ راج اجلنني 

 صد الباحث أن حيد  الوضع بمرور مدت يعيش معها اجلنرني إذا أ ررج بعمليرة  يفرية مرثحً 

ههذا يزيد األمر تعقيدًا؛ ملا هيه من تعريي األم احلاضنة ألرضار العملية القيفرية التري تقردم 

ليس بيدها، والطلق الصناعي ال ينفع مع كل حالة مع مالره مرن ، أما الطلق الطبيعي ه(2)ذكرها

 ، هح يبقى معنى للقول باجلواز إذا مل يكن ذلك حتى هناية احلمل.(3)أرضار  أيضاً 

عرىل التسرليم بجرواز الترأ ة مرن حيرث  -وما ذكره مرن هسرا  اإل رارت ،رة حمرد ت املردت 

ث الغالب، وما يقع هيها مرن  هالرة ههري هيه نظر؛ إذ إن هناية احلمل معلومة من حي -األصل 

مغتفرت، وال يقع النزاع بسببها، وما كان شأنه كذلك هح يؤثر عىل صحة العقرد،  رال الشراهعي 

                         
ىل اخلحف بني أهل العلم يف ذلك إن كان بعد نفخ الرو  يف اجلنني، أما  بل ذلك هع والي ر م ظن ر( 1)

، لكن حترى عرىل القرول براجلواز 1152-1104الذي يأيت بيانه يف هصل إ هاض اجلنني املشوه ص

ملاذا تم اللجور إىل التلقيح الصناعي أصًح وما هيه من تبعات ما ية وبدنية إذا كانت النتيجة املعروهة 

 ن هذا من العبث الذي يتنزه عنه العقحر.  هلذا التلقيح هو انتهار كل يشر بالفشل؟! ال شك أ

 .  093( انظر: ما تقدم ص2)

 .  013( انظر: ما تقدم ص3)
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بيران أن اإل رارت  رائزت عرىل مرا  يف كتاب ا  عز و ل ثم يف سرنة رسرول ا  »: 

والرضرراع ،     ﴾(1)﴿:  إذ  ررال ا  عررز و ررل يعرررف النرراس؛

وخيتلرن لبنهرا  وتكون امرأت أكثرر لبنرا مرن امررأت، خيتلن هيكون صبي أكثر رضاعا من صبي،

 .«ألنه ال يو د هيه أ رب  ا حييط العلم به من هذا هتجوز اإل ارت عىل هذا؛ هيقل ويكثر،

ذي يظهر أن  ياس يف استئجار الظئر، وال والباحث يفرع عىل مذهب أيب حنيفة 

لعردم إهضرار هرذه  هو عردم هسرا  هرذه اإل رارت مرن  هرة اجلهالرة  ول أيب حنيفة 

أ از استئجار الظئر بطعامها  اجلهالة إىل النزاع، يدلك عىل هذا أن اإلمام أبا حنيفة 

جلهالررة هنررا ال تفيضرر إىل ولرره أن ا»وكسرروهتا ر،ررم و ررو  اجلهالررة،  ررال بعرري احلنفيررة : 

وال يشراححها برل  ن العا ت  رت بالتوسعة عرىل األظرآر شرفقة عرىل األوال ،أل ;املنازعة

يعطيها ما طلبت ويواهقها عىل مرا ها ، واجلهالة إذا مل تفري إىل املنازعرة ال متنرع الصرحة 

 .(2)«كبيع  فيز من صربت طعام

 ول  وأحب التأكيد عىل أين ال أ رر اجلواز، وإنام أريد منا شة التفصيل السابق بنار عىل

 صاحبه يف اجلواز هحسب، وا  أعلم. 

غرة عروض هتقردم أن هرذا يعرد منهرا إذا كانت األم البديلة تقروم باستضراهة اللقيحرة ب

يحررم ه ،االنتفاع بالرحم املعار من أ ل احلمل والوال ت حمرم، وحيث إن (3)عارية لر ها

                         
 [.  1( سورت الطحق، اآلية ]1)

(،  مرع 1/214(. لكن  الن يف ذلك الصاحبان.انظر : اجلروهرت النرةت )5/121( تبيني احلقائق )2)

 (.1/53(، وحاشية ابن عابدين )2/391األهنر )

الظئر بطعامها وكسوهتا هو مذهب املالكية واحلنابلة أيضًا. انظرر : التراج واإلكليرل  با  اسيئجن وج 

 (.   3/551(، كشاف القناع )1/521)

 .  943( انظر: ما تقدم ص3)
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وحيرم عىل األ نبيرة  ،عىل الزو ني استعارت رحم أ نبية من أ ل  يامها باحلمل والوال ت

ألن مرن  وط صرحته أن يكرون  ؛ويكرون عقرد العاريرة براطحً ، إعارت ر هرا هلرذا األمرر

 . (2)(1)مباحاً االنتفاع باملعار 

األ ر من ا  كان و د ذهب بعي الباحثني إىل تكيين هذا العقد أنه هبة، هإذا أريد به 

 . (3)صد ة، وإن أريد به إكرام املوهوب له كان هدية

واملقصو  بكحمهم أنه يكون من  بيل هبة املنراهع ال هبرة األعيران؛ ألن املررأت ال متّلرك 

، هعا  تكييفهم إىل التكييرن األول، (4)ر ها بل منفعة ر ها هقط، وهذا هو معنى العارية

 وا  أعلم.

                         
 (.  0/13(، كشاف القناع )5/010(، حتفة املحتاج )5/218( انظر : مواهب اجلليل )1)

األحكام الفقهيرة لنروازل اإلنجراب ، 310ص -لطبيعي لسعد الشويرخ أحكام التلقيح ،ة ا ( انظر :2)

النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنرى الررا ح ، 01ص -الطبية حلسني العبيد  

 .  1144ص -

اسرتئجار الررحم ملحمرد رأهرت . وانظرر : 52ص -ظهور الفضل واملنرة ملحمرد حمرروس األعظمري ( 3)

 .   (81-1/85،  ضايا هقهية معا ت )113-112ص-عثامن 

وهبة املنفعة متليكها من ،ة عوض، وهو »( : 1/119يف بدائع الصنائع )   نل الكنسنين( 0)

، ويف «وأما العارية هإنام هي هبة املناهع»( : 5/381، و ال ابن  دامة يف املغني )«معنى العارية

، ويف القواعررد للزركيشرر «ع  ون الر ررابالعاريررة هبررة املنرراه»( : 1/289الترراج واإلكليررل )

وأما العارية هيتجه أن يقال : إهنا هبة للمناهع هح متلك بدون القبي ، وإن  لنا : »( : 2/041)

 .«إباحة هح متلك

 للشاهعية و هان يف كون هبرة املنراهع عاريرة أو ال،ويكيفون العارية أهنا هبة مناهع،  مج هب  العدامء 

   (.3/312عارية. انظر : الفتوى الفقهية الكربى )واملعتمد أهنا ليست 
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 أن بعي الباحثني  عل التعا د مرع األم البديلرة عقردًا  اصرًا ال يلحرق وأشة هنا إىل

اتفراق تتعهرد »: وأسرامه عقرد اال تنران، وعرهره بأنرهبأيٍّ من العقرو  املسرامت يف اليريعة، 

بحمرل  نرني خمّلرق مرن النطفرة  -بمقابرل أو بردون  -بمقتضاه األم البديلة بشغل ر هرا 

، (1)«يه التزام كل مرن طرهيره برام و رب عليره لآل رراألمشاج للمستجن هلام، ويرتتب عل

وتكلن مثل هذا التعرين إنام كان هرعًا عن القول براجلواز، لكرن  رد تقررر لنرا هريام تقردم 

، وبالتا  هح تترأثر هرذه احلرمرة بتكييرن (2)حرمة املشاركة بمقر اللقيحة وأهنا حرمة ذاتية

 . (3)أعلمالعقد، ههو عقد باطل أّيًا كان تكييفه، وا  

 

*  *  *  * 

                         
األحكام اليرعية والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثرة السيد حممو  مهران يف كتابه  نمده التكيب ( 1)

عررن الرردكتور عبررد احلميررد عررثامن يف كتابرره أحكررام األم البديلررة بررني اليرريعة  518ص -والتكرراثر 

 .  148، 81اإلسحمية والقانون ص

 .  941( انظر: ما تقدم ص2)

اإلنجاب ، 155-101ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي  ( وانظر عقو  متصورت أ رى يف :3)

 .  192-110ص -الصناعي ملحمد زهرت 
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 :مطالبوهيه يسة 

، والرضرا - (1)كرام تقردم - يشرتط إل ررار عمليرة التلقريح الصرناعي رضرا الرزو ني

وهرذه الكتابرة هقد يصدر بالقول أو الكتابرة،  ن الزو ني ليست له صورت معينة،الصا ر م

 ررد تكررون ب ررط اليررد، أو مكتوبررة عررىل اآللررة الكاتبررة، ولكررن يتعررني يف الكتابررة أن تكررون 

 . (2)بعبارات تدل عىل الرضا

 ،ويتصور القيام بعملية التلقيح الصناعي بدون رضا باست دام الغش من  بل الطبيب

يمكرن أن خيضرع الرزوج لفحرص املنري ألي سربب مرن األسرباب، هيقروم الطبيرب  همثحً 

، وإذا (3)بالتواطؤ مع الزو ة باالحتفا  بعينة من هذا املني، ومرن ثرّم تلقريح الزو رة هبرا

و ع مثل هذا هإنه يرتتب عىل ذلك َأرْضار والتي  د تصل إىل حد إنكار الزوج لنسب هذا 

 . (4)بًا هيهالطفل، وعىل األ ل لن يكون را،

                         
 .  101( ص1)

بنوك النطن واأل نة لعطا ، 51ص -التلقيح الصناعي الدا يل واخلار ي لشو ي الصاحلي ( انظر : 2)

 .  110ص -السنباطي 

 .  501ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران  ( انظر :3)

 .  38ص  -اإلنجاب الصناعي ملحمد زهرت  ( انظر :0)
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عردم و رو  اإلذن العرام واخلراص  مو بات املسؤولية الطبية املهنيرةو د تقدم أن من 

ذهبروا  واحلنابلة ،والشاهعية ،واملالكية ،من احلنفية، وأن مجاهة الفقهار (1)للمعاجلة الطبية

 .(2)الطبيب مطلقًا إذا  ام باملعاجلة  ون إذن معتربإىل تضمني 

( 102لفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسحمي ر م ) رار  مع او د صدر 

-1هرر، املواهرق 1025حمررم  18-10يف  ورته اخلامسة عيت والتي عقدت يف املدت مرن 

رضر براملريي يف  يكون الطبيب ضرامنًا إذا ترترب»م، والذي  ار هيه: 2440مارس  11

 :احلاالت التالية

 .(3)«ريي أو من يقوم مقامهإذا أ دم عىل العمل  ون إذن امل ( )

وبنار عىل ما تقدم هإن الطبيب يكون متحمًح ملسؤولية ما يرتتب من أرضار عىل  يامره 

 . (4)بعملية التلقيح الصناعي  ون رضا من الزو ني مجيعاً 

ما أن يقوم بتنفيذه عىل الو ه املطلوب  عرا  األصل هيمن التزم بعمل أو تنفيذ التزام

، ومن الزم ذلك: اال تها  يف إتقان العمرل واالحررتاز مرن مجيرع و روه التقصرة  وعرهاً 

                         
 .  381،399( انظر: ما تقدم ص1)

 .  389( انظر: ما تقدم ص2)

رسرررمي للمجمرررع عرررىل الشررربكة العامليرررة ، واملو رررع ال244ص -هقررره النررروازل للجيرررزاين  ( انظرررر :3)

   للمعلومات.

، 501ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  ( انظر :0)

بنوك النطن واأل نرة ، 385ص -األحكام املتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع احلمل لسارت اهلا ري 

 .   115ص-لعطا السنباطي 
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 :(1)واإلمهال وذلك ملا ييل

أن ذلك من األمانة التي أمر ا  بأ ائها إىل أهلها ساملة من أي نقص أو لل، و را [ 1]

 يدل عىل ذلك: 

﴾       ﴿: تعاىل ول ا  )أ( 
(2). 

 .(3)(أد األبننب إىل ب  ائي يك):   ول النبي)ب( 

،رة تقصرة مرن اإلتقران أن تنفيذ االلترزام عرىل الو ره املطلروب وامليروط مرن [ 2]

  .(4)( ال أ   يميهإ  اهلل حيب إلا ص ل أحتكم ص) : وله ، كام يف املأمور به

 ، مرن اإلحسران املرأمور بره أن إنجاز العمل امللترزم بره مرن  ون إمهرال أو تقصرة[ 3]

 .     ﴾(5)﴿تعاىل:   ال، كام  عاً 

                         
 -بحث مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه  -ههد بن عبد الر ن املشعل  -ر عقو  اإل ارت أث( انظر: 1)

 .  299ص -هر 1011 - امعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  -كلية الييعة 

 [.  59، اآلية ]سورت النسار( 2)

( ؛ 3535ر رم ) -هبراب يف الر رل يأ رذ حقره مرن حترت يرد -رواه أبو  او  يف أول كتاب اإل ارت ( 3)

، واحلرديث لره طررق يف  ( ؛ مرن حرديث أيب هريررت1210ر رم ) -والرتمذي يف كتاب البيروع 

 -(، العلرل املتناهيررة 1/15(، وكشررن اخلفرار )3/248مجيعهرا ضرعن كررام يف: التل ريص احلبرة )

 -يس حتقيق:  ليل امل -هر  1043 - 1ط  -بةوت  - ار الكتب العلمية  -عبدالر ن بن اجلوزي 

(، كرام صرححه 2281ر م ) -كتاب البيوع -(، و د صحح احلديث احلاكم يف املستدرك 2/583)

   (.1/148بمجموع طر ه يف السلسلة الصحيحة ) الشيخ األلباين 

( ؛ والطررباين يف املعجرم األوسرط يف براب مرن 0391ر رم ) -رواه أبو يعىل يف مسرند عائشرة ( 0)

الثحثون اخلامس و -بيهقي يف شعب اإليامن ( ؛ وال981ر م ) -لواينأ د بن حييى احل -اسمه أ د 

، 5313، 5312ر رم ) -من شعب اإليامن و هو باب يف األمانرات و مرا جيرب مرن أ ائهرا إىل أهلهرا

 .  (3/141( ؛ وحسنه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )3510

 [.  185، اآلية ]سورت البقرت( 5)
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وإذا كان هذا يقال يف عقرو  اإل رارت العا يرة، هكيرن إذا كران عقرد اإل رارت يتعلرق 

لصناعي الذي  د يرتتب عىل عدم التزام العناية واحلذر هيه ا تحط األنساب، بالتلقيح ا

أن يرؤمن ا رتحط األنسراب بو رو  »و د تقدم بأن من  وط  واز التلقيح الصناعي 

وبويضة ،ة الزو ة يف كل مراحل التلقيح  ،ضامنات كاهية متنع استعامل مني ،ة الزوج

بحيث يرتتب عىل كل من يتحعرب هبرا  ،لعمليةالصناعي، وأن يصدر  انون ينظم هذه ا

 .(1) «عقوبات را عة

اجلزار أو العقاب نتيجة إتيانه هعًح أو امتناعره عرن هعرل يتحمل الطبيب و د تقدم بأن 

، هيرد ل يف هرذا عردم (2)يشكل  رو ًا أو خمالفة للقواعد واألحكام اليرعية أو الطبيرة

 . (3)يتعلق بالتلقيح الصناعي التزامه العناية واحلذر هيام يقوم به  ا

 وحدات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرمو د  ار يف املا ت احلا ية عيت من نظام 

يكون كل من الطبيب واملساعد والفني مسرؤوالً عرام »باململكة العربية السعو ية ما نصه: 

ضرات أو يرتكبه من إمهال أو تقصة أو  طأ يؤ ي إىل ا تحط أو استبدال النطن أو البيي

 .(4)«اللقائح أو األ نة

                         
 .  101( انظر: ما تقدم ص1)

 .  390( انظر: ما تقدم ص2)

، األحكررام اليررعية والقانونيررة 110-118ص -بنرروك النطررن واأل نررة لعطررا السررنباطي  ( انظررر:3)

 .  509-505ص -للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران 

 -ى  ريردت أم القرر -الحئحة التنفيذيرة لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم  ( انظر:0)

 .  1ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  
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 الرسرر الطبرري يشررمل مجيررع املعلومررات الترري يطلررع عليهررا الطبيررب مررن مريضرره، سرروار 

ا تصراص املعلومات املتعلقة بصحة املريي نفسه، أم بسةته الذاتيرة التري  رد يسرتدعي 

 . (1)يب أثنار السؤال عن تاريخ املرض، أو يطلع عليها الطبمعرهتها الطبيب

و د  ارت الييعة اإلسحمية باألمر بحفظ األيار عمومًا، وعدم إهشائها، واأل لرة 

 ، ومنها: (2)عىل ذلك كثةت

 . (3)(ثم اليو  مهت أبننب إلا حتث الرجل ظنحلت ثل) : وله [ 1]

هسرلم  : ال ،الغلامن وأنا ألعب مع رسول ا   يَلَّ َأَتى عَ   ال: أنس  نع[ 2]

بعثنري  :ك؟  لرتَحَبَسرمرا  :هلام  ئرت  الرت ،عىل أمي هأبطأُت  ،هبعثني إىل حا ة، علينا

رُدَثنَّ  الت: ال  ، الت: ما حا ته؟  لت: إهنا ي ،حلا ة رسول ا   برسر رسرول  حُتَ

                         
 -، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا السرنباطي 551ص -املوسوعة الطبية الفقهية أل د كنعران ( انظر: 1)

 .   113ص-، هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ي واملحمدي 115ص

رررذار األلبررررراب للسرفاريني (، ،ر214-211/  2( انظرررررررر: اآل اب اليعية البن مفلرررررح )2)

أبررو  -أ ب الرردنيا والرردين (، 220-3/221) ل ررا ميلبريقررة حممو يررة (، 115-119/ 1)

 -لبنرران  -بررةوت  - ار مكتبررة احليررات  -احلسررن عرريل بررن حممررد حبيررب البفرري املرراور ي 

 .   348-341ص

والرتمرذي يف كتراب  ( ؛0919ر رم ) -ل احلرديثرباب يف نقر -رواه أبو  او  يف كتاب األ ب ( 3)

( ؛ مرن حرديث 1858ر م ) -باب ما  ار أن املجالس أمانة الرب والصلة عن رسول ا  

، كررام حسررنه األلبرراين يف السلسررلة الصررحيحة  واحلررديث حسررنه الرتمررذي ، ررابر 

(3/91 )  . 
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  .(1)(لو حدثت هبا أحد حلدثتك يا ثابت ،وا ): أنس   ال، أحداً  ا  

 عررة العح ررة بررني الطبيررب واملررريي تترريح لررألول االطررحع عررىل  صوصررياتوإن طبي

وأيار مريضه لكونه يبرا   سرم املرريي، هيطلرع عرىل أشريار خيرتص هبرا، أو يبرو  لره 

املريي هبا حتت  سوت املرض وشدت وطأت األمل، بينام املرريي ال جيعرل أ ررب النراس إليره 

مرا يتعلرق برالعيوب  -عىل سربيل املثرال  - يطلعون عىل تلك األيار، وهذه األيار منها

اخلَْلقية يف املريي، ومنها ما يتعلق بالعورت التي ال ير،ب أن يطلع أحد عليها ،رةه ، وإن 

ما يتعلق ببدن اإلنسان كعيوبه وأمراضه يعد مرن األيار الطبيرة التري ال جيروز إهشراتها، 

يلتزم باملحاهظة عليره وال حيرل ومعرهة الطبيب بعيوب الش ص يف  ارسة مهنته يعد يًا 

؛ ألن ذلررك  ررا حتتررن برره القرررائن الدالررة عررىل طلررب  لرره البررو  برره برردون إذن أو رضورت

، و ا يقيض العرف بكتامنه ، وهو من  صوصيات اإلنسان وعيوبه التي يكرره أن  الكتامن

  .(2)يطلع عليها الناس 

                         
ر ررم   برراب مررن هضررائل أنررس بررن مالررك  - رواه مسررلم يف كترراب هضررائل الصررحابة ( 1)

 (،5831ر ررم ) - برراب حفررظ الرسرر -يف كترراب االسررتئذان خمتفررًا رواه الب رراري و ؛ (2092)

(؛ هام أ ربهترا بره أم سليم ولقد سألتني ،هام أ ربت به أحدًا بعده ،ياً  أي إ  النبي ولفظه: )

ر ررم   برراب مررن هضررائل أنررس بررن مالررك - مسررلم يف كترراب هضررائل الصررحابة  ومثلرره

(2092)   . 

، بنروك النطرن واأل نرة لعطرا 200ص -ي واملسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبرارك التداو( انظر: 2)

، أبحراث 110ص-، هقره القضرايا الطبيرة املعرا ت للقرره  ا،ري واملحمردي 111ص -السنباطي 

 -، أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ  58ص -ا تها يررة يف الفقرره الطبرري ملحمررد األشررقر 

 .   119-114ص



 

 

 

555 
 

حق املريي عليه أن اليبو   ومن ،ن الطبيب ومن يف حكمه يتأكد يف حقه كتامن الرسإ

واملرريي  ،وذلك أن ثقة املريي يف طبيبه هي أسراس التعامرل بيرنهام؛ بأي معلومات عنه 

إنام أهشى بأياره وما يعانيه للطبيب أل ل الوصول إىل التشر يص الصرحيح، وهرذا مرا 

 .(1)من خمتلن املذاهب الفقهية -ر هم ا   - رره الفقهار 

 عىل الطبيب حفظ أيار املريي كثةت، منها:واألسباب التي حتتم 

إن الطبيب يطلع من املرريي عرىل مرا ال يطلرع عليره ،رةه، ولروال  سروت املررض [ 1]

وشدت وطأته عىل املريي، ومعاناته من آالمه، ملا برا  بيشرر مرن هرذه األيار للطبيرب ؛ 

 ذكروهنا للطبيب.هإن كثةًا من املرىض يعرض هلم علل يكتموهنا عن آبائهم وأهليهم، وي

إن املريي تلحقه أرضار بليغة عندما يفيش الطبيب يه، والييعة  ارت برهرع [ 2]

 الرضر و هعه .

إن املرررىض إذا شررعروا بررأن أيارهررم يف  طررر، ربررام أحجمرروا عررن التعامررل مررع [ 3]

ا األطبار، وإهشار أيارهم هلم، وربام أ فوا كثةًا من املعلومات املهمرة للطبيرب عنره،  ر

 يؤثر سلبًا عىل سة العحج .

                         
 يف ذلك ما ييل: صبمهموب  ن(  1)

وينبغري أن يكررون الطبيررب أمينررًا عررىل أيار »(: 0/135يف املررد ل )  رال ابررن احلرراج املررالكي *  

املرىض، هح يطلع أحدا عىل ما ذكره املريي ؛ إذ إنه مل يأذن له يف اطرحع ،رةه عرىل ذلرك ، ولرو أذن 

 .«هينبغي أن ال يفعل ذلك معه

من بنو  العهد الذي يأ ذه املحتسب عىل الطبيب يف كتابه معرامل القربرة يف وذكر ابن األ ّوت الشاهعي *  

وليغضروا أبصرارهم عرن املحررارم عنرد   روهلم عرىل املررىض، وال يفشرروا »: 119معرامل احلسربة ص

 .«األيار، وال هيتكوا األستار

كام حيررم »(: 2/211و ال ابن مفلح احلنبيل يف معرض بيان أحكام ،اسل األموات يف كتابه الفروع )*  

   .«حتدثه وحتدث الطبيب و،ةمها بعيب
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، (1)مهنة الطب برأن حيفرظ أيار املررىضإن الطبيب  د وعد وعدًا مؤكدًا  بل مزاولة [ 0]

هإذا أهشى ي املرريي هقرد أ لرن وعرده، وإ رحف الوعرد منهري عنره  عرا ؛ كرام يف  ولره 

 .  (3)(2)(وإلا اؤمت   ن وإلا وصت أ د ل  لم ب املينمآ ثالث: إلا حتث كذب): 

يف  ورتره   مع الفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمرة املرؤمتر اإلسرحميو د  ار يف  رار 

 ما نصه: الرس يف املهن الطبية  الثامنة بشأن

ويشمل مرا  ،الرس هو ما يفيض به اإلنسان إىل آ ر مستكتاًم إياه من  بل أو من بعد (أ)»

كررام يشررمل  ،يقيضرر بكتامنررهحفررت برره  رررائن  الررة عررىل طلررب الكررتامن إذا كرران العرررف 

  صوصيات اإلنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

                         
ضرمن مرا إذ مرن القسم الطبي الذي يؤ يه الطبيب  بل مزاولرة مهنرة الطرب، هو ضمن  و ذا البصت (1)

و رد  ] 195ص -يقسم عليه: حفظ أيار املرىض . انظر: املوسروعة الطبيرة الفقهيرة أل رد كنعران 

 [ .مي للمهنة الطبية يف املؤمتر العاملي األول للطب اإلسحمي ذكر القسم الذي أ ره الدستور اإلسح

بنو  العهد الرذي يأ رذه املحتسرب عرىل الطبيرب يف كتابره يف ابن األ ّوت الشاهعي وتقدم  ريبًا كحم 

 .  119معامل القربة يف معامل احلسبة ص

باب من  - كتاب الشها ات ( ؛ ويف33ر م ) -باب عحمة املناهق -رواه الب اري يف كتاب االيامن ( 2)

 ﴿ :باب  ول ا  تعاىل -( ؛ ويف كتاب الوصايا 2531ر م ) -أمر بإنجاز الوعد      

     ﴾  :باب  ول ا  تعاىل -( ؛ ويف كتاب األ ب 2589ر م )[ 11]النسار: ﴿         

          ﴾ [ :118التوبة،] ( ؛ 5100ر م ) -وما ينهى عن الكذب

 .    ( ؛ من حديث أيب هريرت58ر م ) -باب بيان  صال الناهق -ومسلم يف كتاب االيامن 

املوسوعة الطبية الفقهية أل د  ،200ص -التداوي واملسؤولية الطبية لقيس آل الشيخ مبارك ( انظر: 3)

، هقره القضرايا الطبيرة 111ص -، بنوك النطن واأل نة لعطرا السرنباطي  558-551ص -عان كن

األحكررام الفقهيررة املتعلقررة بعررحج الرسررطان  ،119-111ص-املعررا ت للقررره  ا،رري واملحمرردي 

 .    10ص -وآثاره للحقيل 
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،  الرس أمانة لدى من استو ع حفظه ، التزامرًا برام  رارت بره اليريعة اإلسرحمية (ب)

 وهو ما تقيض به املرورت وآ اب التعامل .

ذت األصرل حظرر إهشرار الرسر ، وإهشراته بردون مقرتي معتررب مو رب للمؤا ر ر( )

  عًا.

يتأكد وا ب حفظ الرس عىل من يعمل يف املهن التي يعو  اإلهشار هيها عىل أصل  ( ) 

املهنة باخللل كراملهن الطبيرة ، إذ يرركن إىل هرؤالر ذوو احلا رة إىل حمري النصرح وتقرديم 

العون ، هيفضون إليهم بكل ما يساعد عىل حسن أ ار هذه املهام احليوية ، ومنهرا أيار ال 

 .(1) «املرر لغةهم حتى األ ربني إليه يكشفها

 .(2)وهبذا صدرت توصية املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية

إهشرار ي املرريي مرن مو برات املسرؤولية الطبيرة،  مع الفقره اإلسرحمي  كام  عل

والرذي  اخلامسرة عيرت ت املجمرعيف  وروذلك يف  راره بشأن مسؤولية الطبيرب وضرامنه 

 بيب ضامنًا إذا ترتب رضر باملريي يف احلاالت التالية:يكون الط» ار هيه: 

 .(3)«إذا أهشى ي املريي بدون مقتىض معترب (ز)

                         
 .  ( 18،  رار ر م )194ص - رارات وتوصيات  مع الفقه اإلسحمي ( انظر: 1)

( . 150/ 2) -هرر  1041شرعبان / -وذلك يف نردوت الررتية اإلسحمية لبعي املمرارسات الطبيرة ( 2)

 .  220ص -هقه النوازل للجيزاين وانظر: 

( يف  ورته اخلامسة عيرت 102 رار  مع الفقه اإلسحمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسحمي ر م )( 3)

م، بمسررقط يف 2440مررارس  11-1هررر، املواهررق 1025حمرررم  18-10والترري عقرردت يف املرردت مررن 

، واملو رع الرسرمي للمجمرع عرىل الشرربكة 244ص -هقره النروازل للجيرزاين  . انظرر:سرلطنة عرامن 

 العاملية للمعلومات .

 .   143-81ص -مسؤولية الطبيب للتايه  وانظر: 
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وإذا كانت الرسية مطلوبة بو ه عام يف العمل الطبي، هإن اشررتاطها يف  رال التلقريح 

الصناعي وعحج العقم أوىل ؛ ملا يقرع هيره مرن االطرحع عرىل العرورات، وألن العقرم مرن 

ور التي ال ير،ب املريي ،الباً ً أن يطلع عليهرا اآل ررون ؛ هرح جيروز للطبيرب إهشرار األم

 . (1)هذا الرس 

هلذا ينبغي أن تنص النظم املتعلقة برالتلقيح الصرناعي عرىل الضروابط الكفيلرة باإلبقرار 

عىل  صوصية هذا األمر وييته إال ملن يعنيهم األمر، و د  ار يف املا ت الثانية عيت مرن 

باململكرة العربيرة السرعو ية مرا نصره:  وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرمظام ن

الرسررية املطلقررة بالنسرربة إىل  اإل صرراب واأل نررة وعررحج العقررمجيررب أن تراعرري وحرردت »

املعلومات اخلاصة باملرىض، وجيب أال تسمح ألحد باالطحع عليها إال يف احلراالت التري 

 .(2)«ة جلنة اإل اف أو اجلهات القضائيةتقتضيها الرضورت بنار عىل مواهق

إن طبيعة العح ة بني الطبيب واملريي تقوم عىل التعا د بني الطرهني عىل بذل مصلحة 

يف  يف مقابل أ ر، وإن املعقو  عليه يف حالة الر،بة (معينة للمريي )التش يص أو العحج

القيام باخلطوات العلمية والعملية هلذا التلقيح، هو عن طريق التلقيح الصناعي اإلنجاب 

ألن الذرية هبرة مرن ا  سربحانه وتعراىل كرام  رال احلمل ؛  حصولوليس املعقو  عليه هو 

                         
لقرة بعرحج الرسرطان ، األحكام الفقهية املتع111ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ( انظر: 1)

 .   11ص -وآثاره للحقيل 

 - ريردت أم القررى  -الحئحة التنفيذيرة لنظرام وحردات اإل صراب واأل نرة وعرحج العقرم ( انظر: 2)

 .   1ص -هر 1021حمرم  23 - 0430العد  
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ملررك سرروى بررذل ، والطبيررب ال ي       ﴾(1)﴿تعرراىل: 

 ،(%15-14نجررا  عمليررة التلقرريح ترررتاو  بررني ) دم أن نسرربةررررد تقررررط، و ررررالسرربب هق

 .(3)(2)(%34-14و)

عمليرة وإذا كان ذلك كذلك هإن ترتيب املسؤولية التعا دية عىل الطبيب يف حال هشل 

لن النفس ا  سبحانه وتعاىل أنه ال يكقبول ؛ هقد أ رب معترب أمرًا ،ة التلقيح الصناعي ي

، هقال عز من - سوار تعلق التكلين بالعبا ات أو باملعامحت - تهاوطا  هاما  اوز وسع

 .     ﴾(4)﴿ ائل: 

 تقدم بأن مسؤولية الطبيب عىل نوعني: 

هي: إلزام الطبيب بالتعويي عرن األرضار التري أصرابت الغرة ومدنية  مسؤولية[ 1]

 من  هته أثنار  ارسته العمل الطبي.

هرري: حتمررل الطبيررب اجلررزار أو العقرراب نتيجررة إتيانرره هعررًح و نائيررة  مسررؤولية[ 2]

أو امتناعررره عرررن هعرررل يشررركل  رو رررًا أو خمالفرررة للقواعرررد واألحكرررام اليرررعية أو 

  .(5)الطبية

                         
 [.08( سورت الشورى، اآلية ]1) 

 .121ما تقدم ص :انظر( 2) 

 .  508ص -ة للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران األحكام اليعية والقانوني ( انظر:3)

 [.291، اآلية ]سورت البقرت( 0) 

 .  390( انظر: ما تقدم ص5)
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إذا ثبت مو ب املسؤولية الطبية ترتب عىل ذلك آثار، منها ما يتعلق بحق م بأنه كام تقد

وهرو مرا يعررف  -، ومنهرا مرا يتعلرق بحرق العبرد -وهو ما يعرف باحلق العام  -ا  تعاىل 

 .(1) -باحلق اخلاص 

هاشرتاط اإلعفار من املسؤولية من  برل الطبيرب يف عمليرة التلقريح الصرناعي هرو إمرا 

وذلك  -، أو تنازل عن احلق  بل ثبوته -وذلك يف حق ا   -احلق  ن ال يملكه تنازل عن 

، وعليه هح يصح اشررتاط اإلعفرار مرن املسرؤولية يف (2)، وكحمها ال يصح-يف حق العبد 

 . (3)عملية التلقيح الصناعي

ا اللهم إال أن يشرتط اإلعفار من املسؤولية يف حال هشل عملية التلقيح الصناعي، ههن

برأن املسرؤولية ال ترتترب  (4)ال حيرم هذا االشرتاط ؛ وذلك ألنه حتصيل حاصل ؛ إذ تقدم

 عىل الطبيب أصًح يف حال هشل عملية التلقيح الصناعي، وا  تعاىل أعلم. 

 

*  *  *  * 

 

                         
 .  043( انظر ما تقدم ص1)

 .( 2/331بداية املجتهد )  ( انظر لعدم صحة التنازل عن حق ا :2)

(، حتفررة املحترراج  5/344ئع ) برردائع الصررنا لعرردم صررحة التنررازل عررن احلررق  بررل ثبوترره:وانظررر  

 (.   0/31(، إعحم املو عني )  3/091حاشية الدسو ي )  (،1/350)

 -ل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررران رررررل يف عوامررررراألحكررام اليررعية والقانونيررة للتد  ( انظررر:3)

 .  194ص -بنوك النطن واأل نة لعطا السنباطي ، 555-553ص

 .  981( ص0)
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 وراثي ـوى الــفحص احملت

 ملصلحة اإلجناب
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 وهيه مطلبان: 

 مسائل: ثحث وهيه 

 

سوار كان الكرائن احلري يتكرون مرن للكائنات احلية، األساسية البنار وحدت اخللية هي 

احليرروان أو كاإلنسرران أو  -أو عرردت  حيررا  ،- أو البكتةيررا (1)ايبرركاألم - ليررة واحرردت 

وإنام تررى براملجهر، ووزهنرا ال يتجراوز اجلرزر مرن  ، وهي ال ترى بالعني املجر ت،-النبات

 اجلرام.  ألن مليون من

هكررل التفرراعحت  ،اخلحيررا هرري الوحرردات الوظيفيررة لكررل الكائنررات احليررة تقريبرراً و

تنشرأ ، والكيميائية الرضورية للحفا  عىل األنظمة احلية وتكاثرهرا حتردث  ا رل اخلحيرا

هالكرائن عديرد اخلحيرا ينمرو عرن  ، تتولرد تلقائيراً هاخلحيرا ال ،اخلحيا من  حيا سابقة هلرا

وعن طريق انقسامات  لوية  اصة ُتكّون بعي الكائنات احليرة  ،طريق تضاعن  حياه

هلرا القردرت عنرد االحترا  والتري   حيا  نسية مت صصة كالبويضات واحليوانرات املنويرة،

 ببعضها عىل تكوين كائن حي  ديد بإذن ا .

                         
بسيط، يتكون  سمه مرن  ليرة واحردت، وال يررى برالعني املجرر ت، ويتبردل شركله  ومرًا  كنئ  أويل( 1)

 بسبب ما ينشأ له من أر ل كاذبة، يو د يف الربك الراكدت.

 .  131ص -القاموس الطبي العريب لعبد العزيز اللبدي انظر:  

-579- 
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، والتي تكون مجيع األنسجة،  لية (1)تريليون 14ان  ا يزيد عىل ويتكون  سم اإلنس

 . (2)وهي تتباين يف وظائفها وأشكاهلا تبعًا ملكاهنا يف اجلسم، وما تقوم به من أعامل

 

ليررة ترتكررب اخلليررة احليررة مررن ثحثررة أ ررزار رئيسررة هرري: ،شررار اخلليررة، وسررائل اخل

 )السيتوبحزم(، والنوات، وبيان هذه األ زار كام ييل: 

 أواًل: غشاء اخللية:

هررو ،شررار حيرريط باخلليررة، ويتكررون مررن طبقتررني  هنينتررني ر يقتررني إحرردامها  ا ليررة 

واأل رى  ار ية، ووظيفته هو املحاهظة عرىل حمتويرات اخلليرة وهصرلها عرن ،ةهرا مرن 

احرد، وإ  رال املرار واجلزيئرات الصرغةت الغذائيرة مرن اخلحيا املجاورت هلرا يف النسريج الو

 ارج اخللية إىل  ا لها بالقْدر الذي حتتاج إليه، وكذلك ختليصها من الفضحت، واملروا  

 الزائدت عن حا تها، كام أنه حياهظ عىل مستوى الضغط  ا ل اخللية.

 (:السيتوبالزمثانيًا: سائل اخللية )

، %94خللية مرن  ا لهرا، وحيتروي عرىل املرار بنسربة هو سائل  يحتيني شفاف، يمأل ا

                         
( 140444044404440444)ألررن مليررار، أي أن عررد  اخلحيررا يف  سررم اإلنسرران:  الرت ديددب ( 1)

 .   لية

 . إبرراهيم صرا ق اجلنردي،  -تطبيقات تقنية البصمة الوراثيرة يف التحقيرق والطرب اليرعي  ( انظر:2)

 1023 - 1ط -الريراض  -أكا يمية ناين العربية للعلوم األمنيرة  -املقدم. حسني حسن احلصيني 

 -ندسرة الوراثيرة إليرا  أ رد ، اهل1ص -، البصمة الوراثيرة خلليفرة الكعبري 38ص -م 2442هر / 

، األحكررام اليررعية والقانونيررة 11-11ص -، أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ 11ص

 -، مو رع املوسروعة العربيرة العامليرة 141ص -للتد ل يف عوامل الوراثة والتكراثر للسريد مهرران 

 .  http://www.mawsoah.netالرابط: 
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باإلضاهة إىل األمح  واملوا  الغذائية الذائبة واألنزيامت، تسبح هيه مجيع مكونات اخلليرة، 

وله  ور هعال يف انتقال اجلزيئات بني وحداهتا الرتكيبية، كرام أن لره  ورًا يف الرت لص مرن 

 .الفضحت الناجتة عن تكسة املوا  الغذائية

 ة:  نواثالثًا: ال

يسبح يف احلية، وقع يف وسط اخللية يعبارت عن  سم كثين صغة، كروي تقريبًا، هي 

عىل املا ت الوراثية )اجلينات(، وتعترب املركز اهلام الذي يسيطر النوات حتتوي وسيتوبحزم، ال

  .(1)عىل وظيفة اخللية وينظمها

 

 أ سام  يطية  ا ل نوات اخللية، تتكون من سلسلة طويلرة، الكروموسوماتقدم أن ت

مطوية طيًا حمكاًم، ومصفوهة بشكل بديع، وحتمل املورثات )اجلينات( التري تنتقرل عربهرا 

 . (2)الصفات الوراثية من اآلبار إىل األبنار

 اتسرية )احليوانر( كروموسرومًا، أمرا اخلحيرا اجلن01حتتوي  حيا اجلسم كاهة عرىل )و

واحد منها هرو الكروموسروم ( كروموسومًا هقط، 23( هتحتوي عىل )اتوالبويض ةاملنوي

احليروان يف أمرا  ،خيتلن حسب نوع اخلليرة اجلنسرية، هيكرون يف البويضرة أنثويراً اجلن ، و

وعنردما يلتقري احليروان املنروي بالبويضرة وخيررتق  املنوي هإنه  د يكرون ذكريرا أو أنثويرا،

                         
، االستنسرراخ 90-54ص -هلرري يف  لررق اإلنسرران ملحمررد النشررواين اإلعجرراز اإل انظررر مررا تقرردم يف:( 1)

، األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكراثر للسريد 11ص-واإلنجاب لكارم ،نيم 

، أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد 25-23ص -، الوراثررة ملحسررن احلررازمي 114-149ص -مهررران 

، احلمررل تسرراتالت وإ ابررات 1-1ص -يررة خلليفررة الكعبرري ، البصررمة الوراث24-19ص -الشررويرخ 

 .  http://www.mawsoah.net الرابط: -، مو ع املوسوعة العربية العاملية 243ص -لتشامربلني 

 .  11-14ص( انظر ما تقدم 2)
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ا تتحد كروموسوماته مع كروموسوماهتا، هيكون عد  الكروموسرومات الكريل يف  داره

ويتو رن  رنس ، ( كروموسومًا، نصفها يأيت من املرأت ونصرفها مرن الر رل01اللقيحة )

للكروموسروم اجلن ر اجلنني عىل نوع احليوان املنروي امللقرح للبويضرة، هرإن كران حرامًح 

هرإن  للكروموسروم اجلن ر األنثرويكران حرامًح إن والذكري هرإن املولرو  يكرون ذكررًا، 

  .(1)املولو  يكون أنثى

أصل اخلحيا أتى من  لية واحدت، وهي البويضة امللقحة باحليوان املنوي التي تنقسم ه

إىل  ليتني، واخلليتان إىل أربع، واألربع إىل ثامن، وهكذا توا  انقساماهتا عند بداية تكوين 

ع إىل  موعات من اخلحيا املتباينة التي تكون األنسجة، ولكل اإلنسان، ثم بعد ذلك تتنو

نسيج وظيفة معينة، ههناك النسريج العصربي، والعضريل، والردموي، وتنرتظم األنسرجة يف 

أعضار كالدماغ، والكلية، و،ةهرا، ومرن األعضرار تتكرون أ هرزت اجلسرم امل تلفرة مثرل 

موي، وكرل  هراز يقروم بوظيفرة اجلهاز العصبي، والعضيل، والتنف ر، واهلضرمي، والرد

معينة كالتنفس، واهلضم، و،ة ذلرك، واخلليرة إذا صرارت  رزرًا مرن أي نسريج، هإهنرا ال 

                         
، أحكرام 9-1ص -، البصرمة الوراثيرة خلليفرة الكعبري 223ص -تقنيات الطب البيولو يرة  ( انظر:1)

اإلعجراز ، 30-34ص -، الوراثة ملحسن احلازمي 24-19ص -راثية لسعد الشويرخ اهلندسة الو

 -أعطنرري طفررح بررأي ثمررن لسررمة عبرراس  ،143ص -اإلهلرري يف  لررق اإلنسرران ملحمررد النشررواين 

، طفلك من احلمل إىل الوال ت لفا وري 180ص-، احلمل تساتالت وإ ابات لتشامربلني 01ص

 .  33-28ص -موسوعة املرأت يف احلمل والوال ت ، 111ص -اجلنني املشوه للبار  ،015ص -
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تقوم بأ ار وظيفتها بصورت منفرر ت، وكرذلك ال تسرتمر احليرات هيهرا  ون مسراعدت اخلحيرا 

 . (1)األ رى، وإنام تكون مع اخلحيا األ رى  موعة عمل متكاملة

يسة لل لية هي تصنيع الربوتني الذي يعد رضوريًا  دًا لألعامل احليوية والوظيفة الرئ

املتعد ت مثل ترسيع التفاعحت الكيميائية الحزمة لتكراثر اخلليرة، واسرتمرار بقائهرا حيرة، 

باإلضراهة إىل ، وإنتاج الطا ة، ويمكن لل لية الواحدت تصنيع أنواع كثةت مرن الربوتينرات

 . (2) يل إىل  يل  حل عملية التكاثرنقل الصفات الوراثية من 

 :مسألتانوهيه 

 

اجلينات مجع كلمة  ني، وهي مأ وذت من الكلمة اليونانية  ينوس التي تعنري األصرل أو 

ويعرههرا علرامر الوراثرة ، صفات الوراثيرةالنوع أو النسل، واستعملت للداللة عىل حامحت ال

   .(3)بأهنا الوحدات االهرتاضية األساسية للوراثة التي تنتقل من األصول إىل الفروع

                         
، 223ص -تقنيرات الطرب البيولو يرة ، 11ص -أحكام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ ( انظر: 1)

 .  23ص -، الوراثة ملحسن احلازمي 9-1ص -البصمة الوراثية خلليفة الكعبي 

أحكام اهلندسة الوراثية  ،(143، 95) ص - اإلعجاز اإلهلي يف  لق اإلنسان ملحمد النشواين ( انظر:2)

االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ، 28ص -الوراثة ملحسن احلرازمي  ،24-19ص -لسعد الشويرخ 

   .http://www.mawsoah.netالرابط:  -مو ع املوسوعة العربية العاملية ، 11ص-،نيم 

، 111ص -التكراثر للسريد مهرران األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة و ( انظر:3)

 -، القاموس الطبري العرريب لعبرد العزيرز اللبردي 04ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ 

، مو ن اإلسرحم والنظررت املسرتقبلية لتقردم 24ص-، االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 311ص
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باسررم: الررذي يعرررف  -وم مررن سلسررلتني مررن احلررامي النررووي سرريتكررون الكروموو

(DNAنرا  ،ز و اً تلتفان عىل بعضهام البعي بشكل حلزوين وتكُونان لولبًا م -(1)( أو الدَّ

ويو د عىل هذا احلامي اجلينات، وهي األ زار التي حتمل الصرفات الوراثيرة املو رو ت 

  .(2)باجلنني منذ بداية نشأته وتكوينه

                                                          
ة من أساتذت كلية اليريعة ضمن  ضايا هقهية معا ت لن ب - .حممد رأهت عثامن  -العحج اجليني 

 - م2442هرر/1022 -القراهرت  -مطبعة األ وت األشقار لطباعرة األوهسرت  -والقانون بالقاهرت 

بحررث مقرردم لنيررل  ر ررة  -وليررد بررن حممررو   ررارئ  -، أحكررام اللررون يف الفقرره اإلسررحمي 15ص

 -هررر 1021 -  امعررة اإلمررام حممررد بررن سررعو  اإلسررحمية -كليررة اليرريعة  -املا سررتة يف الفقرره 

   .http://www.mawsoah.netمو ع املوسوعة العربية العاملية:  ،553ص

( هرو احلرامي النرووي الرايبروزي منقروص األكسرجني، وحروهره الثحثرة DNA) احل ض اليبوي( 1)

(DNA( ا تصرار لحسرم العلمري )Deoxyribo Nucleic Acid و رد سرمي براحلمي النرووي؛ ،)

 أنوية  حيا مجيع الكائنات احلية.نظرًا لو و ه ومتركزه يف 

، تطبيقرات تقنيرة البصرمة الوراثيرة يف التحقيرق 13ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نريم ]انظر:  

، 12ص -، البصمة الوراثيرة خلليفرة الكعبري 54ص -والطب اليعي إلبراهيم اجلندي وصاحبه 

ة امل ،24ص -اآليات العجاب يف رحلة اإلنجاب  ، 111ص  -عا ت لزيرد آل  ررون القرائن املا يَّ

 [  113ص -اجلنني املشوه للبار 

، االستنسرراخ واإلنجرراب 81-95ص -اإلعجرراز اإلهلرري يف  لرق اإلنسرران ملحمررد النشرواين  ( انظرر:2)

األحكررام اليررعية  ،11ص -،  ليررل احلمررل والرروال ت للينررة شرربارو 19-15ص-لكررارم ،نرريم 

تطبيقرات تقنيررة  ،118-111ص -كراثر للسريد مهرران والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثرة والت

(، 51-54، 00ص) -البصمة الوراثية يف التحقيرق والطرب اليرعي إلبرراهيم اجلنردي وصراحبه 

 - . و رردي عبررد الفتررا  سررواحل  -اهلندسرة الوراثيررة )األسرراليب والتطبيقررات يف  ررال اجلريمررة( 

، 21-11ص - م2441هررر /  1021 - 1ط -الريرراض  - امعررة نرراين العربيررة للعلرروم األمنيررة 

 -، آيررات الررر ن يف ترردبة األرحررام لتوهيررق علرروان 320-311ص -النسررب لسررفيان بررو ر عررة 



           

 

 

 

751 
 

ويتكون اجلني من  موعة كبةت من النيكلوتيدات مرتبة ترتيبرًا  اصرًا ضرمن سلسرلة 

  .(1)يده تقريباً ( نيكلوت2444الدنا، ومنها ما يصل عد ها يف اجلني الواحد إىل )

                                                          
، 01-01ص -،  ليل العقرم واإلنجراب عنرد املررأت والر رل لعبرد السرحم أيروب 194-111ص

سرب ، إثبرات الن12ص -، البصمة الوراثية خلليفرة الكعبري 34-25ص -الوراثة ملحسن احلازمي 

، اآليات العجاب يف رحلة اإلنجاب 141-143ص -ونفيه بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل  ابر 

 -، اهلندسة الوراثيرة إليرا  أ رد 31-34ص -، البصمة الوراثية لسعد الدين هح  21-24ص -

 . حممد  -، االستنساخ  ريمة العف 241ص -، املعجم املوضوعي للمصطلحات الطبية 18ص

   .31-23ص -م 2445هر/1021 - 1ط - مشق  - ار القلم  -نشوايت نبيل ال

( مرن وحردات متكرررت برتتيرب معرني عرىل شركل سلسرلة D.N.Aاحلامي النرووي )  رتكب جزءا( 1)

طويلة  دًا تسمى كرل وحردت )النيوكليوتيرد(، وهري تتكرون مرن سركر الرايبروز اخلراميس منقروص 

 ع  واعد نيرتو ينية، وهي: األكسجني، وحامي هوسفوريك، وواحدت من أرب

 (.A(، ويرمز هلا باحلرف أ )Adenineاأل ينني ) -1

 (.T(، ويرمز هلا باحلرف يت )Thymineالثايمني ) -2

 (.C(، ويرمز هلا باحلرف يس )Cytosineالسيتوسني ) -3

 (.G(، ويرمز هلا باحلرف  ي )Guanineاجلوانني ) -0

 د األربررع يقتيضرر أن تتحررد كررل  اعرردتني عررىل النحررو التررا : والرتكيررب الكيميررائي هلررذه القواعرر       

(T-A( أو ،)A-T(أو ،)C-G( أو ،)G-C.ومن املستحيل أن تو د تواهقات ،ةها ،) 

وتتابع القواعد النيرتو ينية األربع عىل  زأي هذا احلامي هو الذي يكُون  ر ات هرذه السرحمل،  

 ت النيوكليوتيد بعضها حول بعري عرىل صرورت وحيدث ذلك بالتفاف سلسلتني من السحسل متعد

( حيرث تررتبط كرل  اعردت نيرتو ينيرة يف D.N.Aحلزون مز وج لتكون  زأي احلرامي النرووي )

 السلسلة األوىل مع ما يناسبها من القواعد النيرت ينية يف السلسلة الثانية برواط هيدرو ينية.
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يرتاو  ما برني اإلنسان ويعتقد الباحثون أن عد  اجلينات يف كل  لية من  حيا  سم 

لكن ما يعمل منها عد  حمدو  يف كل  لية حسرب حا رة اخلليرة  (،14.444-14.444)

ألهنرا  ؛( من اجلينرات تقريبرًا تعمرل يف كرل اخلحيرا%24كام و د الباحثون أن ) وتركيبها،

( البا يرة حسرب الوظيفرة %94ائن احليويرة املهمرة لل ليرة، هريام ختتلرن الرر )تقوم بالوظر

  .(1)واملو ع والزمن

 بجددت صددىل بكددن  بعددني بدد   جددزء بدد  احل ددض اليددبويل»  ددب:اجلددني منخلالمددب أ  

شدورة الالكروببسبحل وحييبي صىل ارايب بعني ب  األ نض األبيييب اليت  يص ظ  دل 

واصدييع الربواييدن  اليدت ادي كم ة مدون  الكدنئ  احلدت  لاخلنمب ظنملعدببن  الب اثيدب

 .(2) « وأنش ب  ال نه الكيامئيب

 

                                                          
احلامي النووي  ا رًا عىل  ل املعلومرات وهذا الشكل احللزوين املز وج ) ر ات السحمل( جيعل  

الوراثية عىل هيئة شفرت، واحلروف املست دمة هلذه الشفرت مكونة من أربعة حروف هقط، هتدل كرل 

  موعة من  موعات النيوكليوتيدات عىل معلومة وراثية معينة.

البصرمة الوراثيرة ، 132-131ص -أثر التقنية احلديثة يف اخلحف الفقهي هلشرام آل الشريخ ]انظر:  

 [.  113ص  -اجلنني املشوه للبار  ،29ص -، الوراثة ملحسن احلازمي 12ص -خلليفة الكعبي 

-االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ،نريم ، 01ص -أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ  ( انظر:1)

لوراثرة ضمن بحوث نردوت )ا - .صالح عبد العزيز كريم  -الكائنات وهندسة املوروثات ، 12ص

   .0ص - واهلندسة الوراثية واجلينوم البيي والعحج اجليني(

، أحكام اهلندسرة 13ص -، البصمة الوراثية خلليفة الكعبي 29ص -الوراثة ملحسن احلازمي  ( انظر:2)

   .04ص -الوراثية لسعد الشويرخ 
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يتحكم اجلني عن طريق تو يه اخللية بأن تصنع بروتينات معينة، وبكميرات حمرد ت يف 

ن طرول اجلسرم و فره وشركله أماكن معينة من  سرم اإلنسران يف الصرفات الوراثيرة مر

ت شّم األنن، و،ة ذلك، وكذا اإلصابة براملرض  ،ولونه ونربت الصوت ولون العني، وحدَّ

وتنتقرل هرذه الصرفات  الوراثي، ويشرتك يف إبراز كل صفة من الصفات  ينات متعرد ت،

 . (1)من اآلبار إىل األبنارة اجلينات بواسط

ب، واأل رى مرن األم، وكرل واحردت تو رد واجلني له صورتان: إحدامها تأيت من األ

 : إىل ثحثة أنواعوتنقسم اجلينات  عىل املو ع نفسه من الكروموسومني املتامثلني،

 [  ينات سائدت. 1]

 [  ينات متنحية. 2]

 [  ينات مرتبطة باجلنس. 3]

عررىل احلمرري تطرررأ املرررض الرروراثي بسرربب  لررل يف اجلررني نتيجررة تغررةات  ويظهررر 

 قسم بحسب طريقة انتقاله إىل ثحثة أنواع:النووي، وهو ين

وهو املرض الرذي ينتقرل بواسرطة أحرد اجلينرني احلراملني  األول: برض و اثت سنئت:

للصفة الواحدت، وهذا اجلني إما أن يكون منتقًح من أحد األبوين أو كليهام، هو و   رني 

 واحد مريي يتسبب يف ظهور املرض سوار أكان من األب أم من األم.

وهو املرض الذي ال ينتقل إال بو و  زوج مرن اجلينرات  ثنين: برض و اثت بيي ت:ال

 املريضة، هيظهر املرض يف حالة توارث اجلني املعتل من كح األبوين.

                         
ل احلمرل والروال ت ،  لير121-143ص -اإلعجاز اإلهلي يف  لق اإلنسان ملحمرد النشرواين  ( انظر:1)

، الوراثرة ملحسرن 01-03ص -، أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ 11ص -للينة شربارو 

  .22-19ص-االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم ، 14ص -احلازمي 
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 الكروموسروموهرو املررض الرذي ينتقرل عررب  الثنلث: برض و اثدت بدرا   ظدنجليس:

املولرو ، لكرن الصربغي  وظيفته األساسية هري حتديرد  رنس الكروموسوماجلن ، وهذا 

 .(1)األنثوي حيمل عد ًا من اجلينات التي تتحكم يف إظهار صفات أ رى ،ة اجلنس

                         
 ،22-24ص-االستنسراخ واإلنجراب لكرارم ،نريم ، 349-241ص  -اجلنني املشروه للبرار ( انظر: 1)

أحكام اهلندسة الوراثية لسرعد  ،121-143ص -إلنسان ملحمد النشواين اإلعجاز اإلهلي يف  لق ا

 ضايا طبية معا ت جلمعية العلوم ، 19ص -اهلندسة الوراثية إليا  أ د ، 01-03ص-الشويرخ 

-213ص-هقرره القضررايا الطبيررة املعررا ت للقررره  ا،رري (، 2/248) -الطبيرة اإلسررحمية االر نيررة 

   .285-281ص -املحمدي  ة معا ت لعيل، بحوث هقهية يف مسائل طبي210
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 وهيه مطلبان:

 :مسألتانوهيه 

 

الكشن الذي جيريه الطبيب للمريي بقصد معرهة العلة، والوصول إىل الفحص هو: 

البنيررة اجلينيررة هررو:  -أو البصررمة الوراثيررة  -، واملحترروى الرروراثي (1)تشرر يص املرررض

 .(2)التفصيلية، التي تدل عىل هوية كل هر  بعينه

                         
القراموس يف عبرد العزيرز اللبردي . وعرهره 113ص -املوسوعة الطبية الفقهية أل رد كنعران  ( انظر:1) 

 .  «اسيمصنء نن تل وبعن يب هبتف اليشخيص»بأنه:  932ص -الطبي العريب 

 -للمنظمرة اإلسرحمية للعلروم الطبيرة ندوت الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البيي   ذا  ب اعر  ( 2)

، واملجمع الفقهي اإلسحمي -( 3/501) -الدورت احلا ية عيت  -كام يف  لة  مع الفقه اإلسحمي 

املنبثق عن رابطة العامل اإلسحمي يف  راره السابع بشرأن البصرمة الوراثيرة و راالت االسرتفا ت منهرا يف 

 رررارات املجمررع الفقهرري كررام يف  - هررر21/14/1021ررر21ت الرردورت السا سررة عيررت املقامررة يف املررد

 -وانظر تعريفات أ رى عند: النسب لسفيان بو ر عرة . 303ص -اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي 

عمرر برن حممرد  -، البصمة الوراثية ومدى ميروعية اسرت دامها يف النسرب واجلنايرة 334-328ص

، البصررمة الوراثيررة خلليفررة 12ص -م 2442هررر/1023 - 1ط -الريرراض  - ار الفضرريلة  -السرربيل 

عبرد ا  برن  -، أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيها وتطبيقاته القضائية 34-29ص -الكعبي 

 -املعهرد العرا  للقضرار  -بحث تكمييل مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه املقارن  -مبارك األ ري 

، إثبات النسب ونفيه بالبصرمة الوراثيرة 18ص -هر 1020 -سحمية  امعة اإلمام حممد بن سعو  اإل

بحث تكمرييل مقردم لنيرل  ر رة املا سرتة يف  -عبد العزيز بن مداوي آل  ابر  -وتطبيقاهتا القضائية 

 -هر 1025/1021 - امعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  -املعهد العا  للقضار  -الفقه املقارن 

 .  35ص -راثية لسعد الدين هح  ، البصمة الو22ص
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الذي  يم  الكش »أما هحص املحتوى الوراثي هيمكن تعريفه من  حل ما سبق بأنه: 

لورد ظعييهل لدكش  ص   ب ب منح هنل أو الب دبف صدىل بدن   دده  دذه  ال ييب اجليييبصىل 

 . (1)«ب  اشب ن ل أو أبراض و اثيبال ييب 

 من أ زار اإلنسان: كاللحم، 
 
هذا، ويمكن احلصول عىل املحتوى الوراثي من أي  زر

نري، واللعراب، كرام أن مرن أهرم والعظم، واجللد، والظفر، والشعر، والردم، والبرول، وامل

 صائصه أنه يقاوم التحلل والعفن والعوامل اجلوية امل تلفة من حرارت ورطوبة و فاف 

لفرتات طويلة، ويمكن أ ذه مرن اآلثرار احلديثرة والقديمرة، كرام أن نتيجرة هحصره سرهلة 

 (2)القرارت واحلفظ والت زين يف احلاسب اآل  إىل حني االحتياج إليها.

 

 يتم إ رار هحص املحتوى الوراثي وهق اخلطوات التالية: 

 ،مجع العينات املشتملة عىل اخلحيا التي يرا  است حص احلمي النووي منها[ يتم 1]

 يقوم امل تص بإ راج وهرز اخلحيا من العينرة باسرت دام  هراز الطرر  املركرزي، ومن َثم

                         
 .عارف عيل عارف  - ضايا هقهية يف اجلينات البيية من منظور إسحمي  ( انظر تعريفات أ رى يف:1)

-1ط -األر ن  - ار النفرائس للنير والتوزيرع  -ضمن  راسات هقهية يف  ضايا طبية معرا ت  -

، البصرمة 19-13ص -لشرويرخ ، أحكام اهلندسة الوراثيرة لسرعد ا194ص -م 2441هر/1021

 .  205ص -الوراثية لسعد الدين هح  

 -تطبيقات تقنية البصرمة الوراثيرة يف التحقيرق والطرب اليرعي إلبرراهيم اجلنردي وصراحبه  ( انظر:2)

، 329ص -، النسب لسرفيان برو ر عرة 150ص -، اهلندسة الوراثية لو دي سواحل 13-11ص

، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل  رابر 13ص -البصمة الوراثية لعمر السبيل 

البصرمة الوراثيرة لعبرد الرشريد  ،301ص-، هقه القضايا الطبيرة املعرا ت للقرره  ا،ري 148ص -

 .  (55، 53) ص - اسم 
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 .حيا يف  اع أنبوب اجلهازحيث ترتسب اخل

 ولكن ملا كانتحتطيم اخلحيا للوصول إىل ما بدا ل األنوية بإنزيامت  اصة، [ يتم 2]

هإن هذه اإلنزيامت بعدما تقوم بدورها تعمد بطبيعتها إىل مهامجة احلمي النووي وحتليله 

 ل النوات.بتثبيط عملها بواسطة مركبات  اصة حتى ال تفسد عليه ما بدا  يرسعامل تص 

اسررت حص احلمرري النررووي املو ررو   ا ررل النرروات بعررد هصررله عررن بررا ي [ يررتم 3]

 املكونات اجلزئية امل تلطة به.

يرتم بعررد ذلرك حتليررل احلمرري النرووي املسررت لص إل ررار املقارنررات الحزمررة، [ 0]

 وتو د طريقتان مست دمتان: 

 (.RELPالطريقة األوىل: طريقة التقطيع املنتظم )

 (. PCAالثانية: طريقة التفاعل الوليمةيزي )الطريقة 

:RELPالطريقة األوىل: طريقة التقطيع املنتظم

وتعتمد هرذه الطريقرة عرىل و رو  منراطق يف احلرامي النرووي ترتترب هيهرا القواعرد 

النيرتو ينية بشكل معني، وتكون متكررت بأعدا  خمتلفة ختتلن من ش ص آل ر، هيقطع 

منرراطق حمررد ت بررإنزيامت مت صصررة، ثررم تفصررل  واعررد  احلررامي النررووي يف  يررط

( يف ناحيرة أ ررى، C( والسريتوزين )T( يف ناحية، والثايمني )G( واجلوانني )Aاأل ينني)

 ويسمى هذا اإلنزيم باآللة اجلينية، أو املقص اجليني.

وبعد هصل القطع حسب حجمها يتم نقرل وطبرع  طرع احلرامي النرووي عرىل ،شرار 

الغرض، ثم يتم تظهة وتصوير  طع احلامي النووي املفصرولة عرىل  نايلون خمصص هلذا

 - ،شار النايلون، ويمكن إ رار ذلرك بوضرع ،شرار النرايلون عرىل هريلم األشرعة السرينية
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عىل شكل القواعد السابقة لتظهر  الفيلم،حتى يتم حتميي وملدت من الزمن  -أشعة إكس 

 . طوط  اكنة اللون ومتوازية

لطريقة إال إذا كانت كمية العينة املتحصل عليها كاهية، أما إذا كانت وال تست دم هذه ا

 ال تكفي هيعدل إىل الطريقة الثانية.

 :(PCAالطريقة الثانية: طريقة التفاعل الوليمرييزي )

النسخ، عد  كبة من وتقوم هده الطريقة عىل مبدأ مكاثرت  زير احلامي النووي إىل 

 ر رة مئويرة لفصرل السلسرلتني، ثرم  85 ر ة  إىلمي وتبدأ الدورت األوىل بتس ني احل

 ر رة مئويرة  12 ر ة، وبعد ذلك ترهع  ر رة احلررارت إىل  55ختفي  ر ة احلرارت إىل 

حيث تتكون سلسلتان  ديدتان، وتكررر  بو و  النيوكليدات الحزمة وأيون املا،نسيوم،

  .(1)العد  املطلوبيتم احلصول عىل العملية مرارًا حتى هذه 

 باخلصائص التالية:  -أو البصمة الوراثية  -يتميز املحتوى الوراثي 

يتميز كل إنسان بمحتوى وراثي  اص بره، ومرن املسرتحيل أن يتطرابق املحتروى [ 1]

                         
ررة املعررا ت لزيررد آل  رررون  ( انظررر مجيررع مررا تقرردم يف:1) ، االستنسرراخ 114-119ص -القرررائن املا يَّ

(، تطبيقات تقنيرة البصرمة الوراثيرة يف التحقيرق والطرب 121، 118) ص-لكارم ،نيم  واإلنجاب

 -، اهلندسررة الوراثيررة لو رردي سررواحل 114-11ص -اليررعي إلبررراهيم اجلنرردي وصرراحبه 

، األ لرة امل تلرن هيهرا عنرد األصروليني وتطبيقاهترا 325ص -، النسب لسرفيان برو ر عرة 153ص

(، أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيهرا لعبرد ا  115-2/111) -املعا ت ملصلح النجار 

   .31ص -، البصمة الوراثية لسعد الدين هح  11ص -األ ري 



           

 

 

 

711 
 

 الوراثي لش ص مع املحتوى الوراثي لغةه إال يف حالة التوأمني املتطابقني الذين أصرلهام

بويضة واحدت وحيوان منوي واحد، ويبدأ املحتوى الوراثي مع اإلنسران منرذ تكوينره إىل 

 وهاته، ويمكن التعرف عىل صاحبه حتى بعد وهاته، وحتليل يشر من هيكله.

املحتوى الوراثي ال يتغة من مكان آل ر يف  سم اإلنسران، ويمكرن اسرت را ه [ 2]

واملنري، واللعراب،  جلسرم أو سروائله كالردم،من مجيرع العينرات البيولو يرة مرن أعضرار ا

واألنسجة، واجللد، والعظم، ويكفي يف ذلك حتليل عينة ضئيلة ولرو كانرت بحجرم رأس 

 الدبوس.

املحتوى الوراثي له القدرت عىل حتمل الظروف اجلوية السيئة املحيطة، وهو مقاوم [ 3]

ى الوراثي من التلوثات ومن هنا يمكن عمل هحص املحتو ،للتحلل والتعفن إىل حد  كبة

كرام يمكرن أيضرًا خترزين احلمري  ،املنوية أو الدموية اجلاهة التي مىض عليها و رت طويرل

 النووي بعد است حصه من العينات مدت طويلة  دًا.

شربه  طعيرة، إذ ال تقرل نسربة صرحتها يف حتديرد  هحص املحتوى الوراثينتائج [ 0]

يمكرن خترزين ، كرام (1) وضروابط معينرةإذا أ ريت طبق معراية %89 عن هوية صاحبها

هذه النتائج وحفظها يف الكمبيوتر أو عىل األهحم إىل أمد ،ة حمرد  أو حلرني احلا رة إىل 

 . (2)املقارنة

                         
تطبيقرات  ضائية هامة، وبعضها يبني و وع اخللل أحيانًا يف نتائج البصمة الوراثية يف:  انظر ا  يمن ( 1)

 .  113-115ص -ليعي إلبراهيم اجلندي وصاحبه تقنية البصمة الوراثية يف التحقيق والطب ا

 -تطبيقات تقنية البصرمة الوراثيرة يف التحقيرق والطرب اليرعي إلبرراهيم اجلنردي وصراحبه ( انظر: 2)

، أثررر البصررمة الوراثيررة يف إثبررات 32-31ص -، البصررمة الوراثيررة خلليفررة الكعبرري 150-152ص

النسرب ونفيره بالبصرمة الوراثيرة لعبرد العزيرز آل  ، إثبات19ص -اجلرائم ونفيها لعبد ا  األ ري 
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وبسبب هذه اخلصائص تنوعت أ،رراض هحرص املحتروى الروراثي و االتره، والتري 

 :(1)يمكن إمجاهلا هيام ييل

 أواًل: جمال النسب:

معينة  حاالت (2)املنبثق عن رابطة العامل اإلسحميمع الفقهي اإلسحمي و د حدَّ  املج

وهي احلاالت التي تدعو  ،جيوز االعتام  هيها عىل هحص املحتوى الوراثي إلثبات النسب

جيروز االعرتام  عرىل » :حيث  ار يف  رراره إىل اعتام  هحص املحتوى الوراثي هيها،احلا ة 

 النسب يف احلاالت اآلتية: البصمة الوراثية يف  ال إثبات

 ،حاالت التنازع عىل  هول النسب بم تلن صور التنرازع التري ذكرهرا الفقهرار[ 1]

أم كران بسربب  ،سوار أكان التنرازع عرىل  هرول النسرب بسربب انتفرار األ لرة أو تسراوهيا

                                                          
، 135-130ص -، أثر التقنية احلديثة يف اخلحف الفقهي هلشام آل الشريخ 148-141ص - ابر 

ة املعرا ت لزيرد آل  ررون  -321ص -، النسرب لسرفيان برو ر عرة 112-114ص -القرائن املا يَّ

 .  118ص-، االستنساخ واإلنجاب لكارم ،نيم 329

ررة املعررا ت لزيررد آل  رررون  ظررر:( ان1) ، األحكررام اليررعية والقانونيررة 110-112ص -القرررائن املا يَّ

، تطبيقررات تقنيررة البصررمة 214-244ص -للتررد ل يف عوامررل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررران 

، الطب يف ضرور 109-113ص -الوراثية يف التحقيق والطب اليعي إلبراهيم اجلندي وصاحبه 

، البصررمة 10ص -، البصررمة الوراثيررة لعمررر السرربيل 193ص -مل تررار السررحمي اإليررامن ملحمررد ا

، أثررر البصررمة الوراثيررة يف إثبررات اجلرررائم ونفيهررا لعبرردا  55-05ص -الوراثيررة خلليفررة الكعبرري 

، أبحراث ا تها يرة يف الفقره 51-50ص -، البصمة الوراثية لعبد الرشيد  اسم 93ص -األ ري 

   .212ص -الطبي ملحمد األشقر 

يف  راره السابع بشأن البصمة الوراثية و االت االستفا ت منها يف الردورت السا سرة عيرت املقامرة يف املردت ( 2)

   .  303ص - رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحميكام يف هر 21/14/1021ر21
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 .االشرتاك يف وطر الشبهة ونحوه

وكذا  ،ز رعاية األطفال ونحوهاحاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراك[ 2]

 . االشتباه يف أطفال األنابيب

 ،حاالت ضياع األطفال وا رتحطهم بسربب احلروا ث أو الكروارث أو احلرروب[ 3]

أو بقصد التحقق مرن  ،أو و و   ثث مل يمكن التعرف عىل هويتها ،وتعذر معرهة أهلهم

 .«هويات أيى احلروب واملفقو ين

 وأض  إىل للك:

 . (1)طفل ،ة  عي لتربئة نفسهصلته بت التي ينكر هيها ش ص احلاال[ 1]

احلرراالت الترري يررتم هيهررا ا تطرراف األطفررال، ثررم يتنررازع هيهررا األب احلقيقرري مررع [ 2]

                         
األ لرة اجلنائيرة للعلرامر يف مقرر رابطرة  رهرا  ثرل معمرلكَ ذَ يف اململكة العربية السعو ية  و ع  حندثب( 1)

وحاصرل القضرية أن امررأت ا عرت أن  العامل اإلسحمي بمكة أثنار منا شة موضوع البصمة الوراثية،

ألن األب يف  أباهررا و ررع عليهررا ونررتج عررن ذلررك حصررول  ررل، وكرران احررتامل تصررديقها ضررعين؛

أ لوا موضوع التحليل حتى وضع احلمل ه ولقوت العح ة التي جتمعه باملتهمة، الستينات من العمر،

وعندما تم الوضرع ومرن  رحل التحاليرل و رد أن الطفرل ال عح رة لره براملتهم  لئح يترضر اجلنني،

وأن أيردي  )األب(، واأل،رب و د أنه ال عح ة له باملرأت املدعية، هاتضح أن القضية هيها تحعرب،

فيره تصرا م مرع الوا رع، ها النفي عن املرأت احلامرل أم  فية ورارها، هالنفي عن املتهم ال إشكال هيه،

 ( طفرًح،34وبالر وع ألسامر املواليد الرذين ولردوا يف نفرس اليروم باملستشرفى اتضرح أهنرم بلغروا )

حترى  تم االتصال بذوهيم واحردًا واحردًا، ( طفًح،12وعند حف الصفات املطلوبة انحفت يف )

ه وأنر ،(ته الوراثيرة  لرت عرىل ارتباطره براملتهم )األبواتضح أن بصم تم الوصول للطفل املطلوب،

 .عند التسليم تم التبديل إل فار احلقيقة

 .    51ص -البصمة الوراثية لعبد الرشيد  اسم انظر: 
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 امل تطن عىل أبوت الطفل.

احلاالت التي يدعي هيها ر ل نسب شاب  هول النسب، أو العكس بأن يردعي [ 3]

 اإلرث منه، أو اخللوت بمحارمه. شاب نسبه إىل ر ل معني؛ طمعًا يف

 ثانيًا: جمال التحقق من هوية األشخاص:  

 ويمكن التمثيل هلذا املجال بام يأيت:

أو املتفحمررة يف احلرروا ث والكرروارث  التعرررف عررىل أصررحاب اجلثررث املشرروهة،[ 1]

 اجلامعية.

إىل إثبررات  ر ررة القرابررة يف األيت، أو االنتسرراب إليهررا، كررام يف حرراالت اهلجرررت [ 2]

حيررث يرردعي املهررا ر أن الررذين بصررحبته هررم أوال ه، ويطلررب تسررهيل  الرربح  األوربيررة،

   وهلم وحصوهلم عىل اإل امة اليعية، ومن ثم اجلنسية.

 ثالثًا: اجملال اجلنائي:

، ذلك أنره يمكرن االسرتفا ت مرن هحرص املحتروى الروراثي يف إثبرات أو نفري اجلررائم

قضررايا واجلرررائم اجلنائيررة كجرررائم الرردم، أو  رررائم والتعرررف عررىل اجلرراين يف كثررة مررن ال

االعتدارات اجلنسية، أو الرس ة، أو اال تطاف، وذلك من  حل ما يرتكه اجلاين يف مكان 

أو اللعراب املو رو  عرىل بقايرا األكرل أو ، (1)أو املني أو الشعر، كالدم، -اجلريمة من آثار 

                         
يف األسبق القضايا التي استعملت هيها هذه التقنية هضيحة بيل كلنتون الرئيس األمريكي  وب  أشهر( 1)

كي، حيرث مل يعررتف ويعترذر للجمهرور األمريكري إال بعرد أن أظهررت  ضيته املشهورت مع ليونيس

 األ لة اجلنائية و و  بصمته الوراثية املأ وذت من املني املو و  عىل هستان ليونيسكي.

 .  51ص  -البصمة الوراثية لعبد الرشيد  اسم انظر:  
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ترردل عررىل هويترره بعررد هحصررها  - ونحررو ذلررك ب السررجائر، أو عررىل طوابررع الربيررد،اأعقرر

 لمشتبه به.باملحتوى الوراثي لومقارنتها 

 رابعًا: ملصلحة اإلجناب:

 .-إن شار ا  تعاىل  -يف هذا الفصل الذي نحن بصد  احلديث عنه  ذا هووه
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 اثي ما ييل: بأن من  صائص املحتوى الور (1)تقدم

إال  يتطرابق مرع ،رةه اص به، ومن املستحيل أن  بمحتوى وراثيمتيز كل إنسان [ 1]

 يف حالة التوأمني املتطابقني.

شبه  طعيرة، إذ ال تقرل نسربة صرحتها يف حتديرد  هحص املحتوى الوراثينتائج [ أن 2]

 .إذا أ ريت طبق معاية وضوابط معينة %89 عن هوية صاحبها

ائج هحص املحتوى الوراثي هبذه الد ة هح يظهر مرانع  عري يف األ رذ وإذا كانت نت

بمو بها، وترتيب األحكام اليعية عليها، إذا تم ذلك وهرق الضروابط املعترربت، مترى مرا 

 . (2) عت احلا ة إىل ذلك

املجمررع الفقهرري  رررار بشررأن البصررمة الوراثيررة و رراالت االسررتفا ت منهررا و ررد صرردر 

يف  ورتره السا سرة عيرت املنعقردت بمكرة ن رابطة العرامل اإلسرحمي، املنبثق ع اإلسحمي،

بعرد »ونصره: م 14/1/2442-5املواهرق  هر21/14/1022-12املكرمة، يف املدت من 

البصرمة "النظر إىل التعرين الذي سبق للمجمع اعتام ه يف  ورته اخلامسة عيت، ونصه: 

ي املورثات( التي تدل عىل هوية كل إنسران الوراثية هي البنية اجلينية )نسبة إىل اجلينات، أ

بعينه، وأها ت البحوث والدراسات العلمية أهنا من الناحية العمليرة وسريلة متتراز بالد رة 

                         
   .848( ص1)

، 198ص -لوراثرة والتكراثر للسريد مهرران األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل ا( انظر: 2)

   .113-114ص  -احلا ة أل د الرشيد 
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لتسهيل مهمة الطب اليعي، ويمكن أ ذها من أي  لية )بيية( من الدم، أو اللعاب، 

 ."أو املني، أو البول، أو ،ةه

ه تقرير اللجنة التي كلفها املجمع يف الدورت اخلامسرة وبعد االطحع عىل ما اشتمل علي

عيت بإعدا ه من  حل إ رار  راسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، واالطحع عرىل 

البحوث التي  دمت يف املوضوع من الفقهار واألطبار واخلربار، واالستامع إىل املنا شرات 

صمة الوراثية تكا  تكون  طعية يف إثبات التي  ارت حوله، تبني من ذلك كله أن نتائج الب

نسبة األوال  إىل الوالدين أو نفيهم عنه، ويف إسنا  العينرة )مرن الردم أو املنري أو اللعراب( 

التي تو د يف مرس  احلا ث إىل صاحبها، ههي أ وى بكثة من القياهة العا ية )التري هري 

أن اخلطرأ يف البصرمة الوراثيرة إثبات النسب بو و  الشبه اجلسامين بني األصل والفررع( و

، ليس وار ًا من حيث هي، وإنام اخلطأ يف اجلهد البيري أو عوامرل التلروث ونحرو ذلرك

 وبنار عىل ما سبق  رر ما يأيت: 

: ال مانع  عًا من االعتام  عىل البصمة الوراثيرة يف التحقيرق اجلنرائي، واعتبارهرا أوالً 

اد ؤوا احلدتود ) د  عري وال  صراص خلررب:وسيلة إثبات يف اجلرائم التي لريس هيهرا حر

وذلررك حيقررق العدالررة واألمررن للمجتمررع، ويررؤ ي إىل نيررل املجرررم عقابرره  ،(1)(ظنلشدد هن 

 وتربئة املتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الييعة.

: إن استعامل البصمة الوراثية يف  ال النسب ال بد أن حياط بمنتهى احلذر واحليطة ثننينً 

 ك ال بد أن تقدم النصوص والقواعد اليعية عىل البصمة الوراثية.ولذل، والرسية

: ال جيوز  عًا االعتام  عىل البصمة الوراثيرة يف نفري النسرب، وال جيروز تقرديمها ثنلثنً 

 .عىل اللعان

                         
   .118( تقدم ص1)
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: ال جيوز اسرت دام البصرمة الوراثيرة بقصرد التأكرد مرن صرحة األنسراب الثابترة  اظعنً 

 تصة منعه، وهرض العقوبرات الزا ررت؛ ألن يف ذلرك املنرع  عًا، وجيب عىل اجلهات امل

  اية ألعراض الناس وصونًا ألنساهبم.

 جيوز االعتام  عىل البصمة الوراثية يف  ال إثبات النسب يف احلاالت اآلتية: : نبسنً 

حاالت التنازع عىل  هول النسب بم تلرن صرور التنرازع التري ذكرهرا الفقهرار، )أ( 

زع عرىل  هرول النسرب بسربب انتفرار األ لرة أو تسراوهيا، أم كران بسربب سوار أكان التنرا

 االشرتاك يف وطر الشبهة ونحوه.

حاالت االشتباه يف املواليد واملستشفيات ومراكز رعاية األطفال ونحوها، وكذا )ب( 

 االشتباه يف أطفال األنابيب.

أو احلرروب، حاالت ضياع األطفال وا تحطهم، بسبب احلوا ث أو الكوارث  ر( )

وتعذر معرهة أهلهم، أو و و   ثث مل يمكن التعرف عىل هويتها، أو بقصد التحقق مرن 

 هويات أيى احلروب واملفقو ين.

: ال جيروز بيرع اجلينروم البيري جلرنس، أو لشرعب، أو لفرر ، ألي ،ررض مرن سندسنً 

 فاسد.كام ال جتوز هبتها ألي  هة، ملا يرتتب عىل بيعها أو هبتها من م، األ،راض

 يول املجمع بام يأيت:  سنظعًن:

 ،أن متنع الدولة إ رار الفحص اخلراص بالبصرمة الوراثيرة إال بطلرب مرن القضرار)أ( 

وأن يكون يف خمترربات للجهرات امل تصرة، وأن متنرع القطراع اخلراص اهلرا ف للرربح مرن 

 مزاولة هذا الفحص، ملا يرتتب عىل ذلك من امل اطر الكربى.

اصرة بالبصرمة الوراثيرة يف كرل  ولرة، يشررتك هيهرا املت صصرون تكوين جلنة  )ب( 

، واإل اريون، وتكون مهمتها اإل اف عىل نتائج البصرمة الوراثيرة، واألطبار، اليعيون

 واعتام  نتائجها.
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أن توضع آلية   يقة ملنع االنتحال والغش، ومنع التلوث وكل مرا يتعلرق باجلهرد ) ر( 

الوراثية، حتى تكرون النترائج مطابقرة للوا رع، وأن يرتم  البيي يف حقل خمتربات البصمة

التأكد من   ة امل تربات، وأن يكون عد  املورثات )اجلينات املستعملة للفحص( بالقردر 

 .(1)«الذي يراه امل تصون رضوريًا  هعًا للشك

ومن  حل القرار السابق نجد أنه جيوز ترتيب األحكام اليعية عىل هحص املحتروى 

 يف املجال اجلنائي، ويف  ال إثبات النسب، ويمكن تسليط الضور عليهام هيام ييل:الوراثي 

(2)  

يف إثبرات اجلررائم مرن  بيرل العمرل  بفحص املحتوى الوراثييمكن القول بأن العمل 

يف إثبرات  واالعتام  عليها العمل بالقرائن، هو احلكام  دياًم وحديثاً والذي عليه  ،بالقرائن

رام والروالت يسرت ر ون احلقروق »: ،  ال ابن القريم اجلنايات اق احلكَّ ومل يرزل حرذَّ

 .(3)«هإذا ظهرت مل يقدموا عليها شها ًت ختالفها وال إ راراً  ،بالفراسة واألمارات

واأل ذ بفحص املحتوى الوراثي يف املجرال اجلنرائي هيره حتقيرق ملصرالح كثرةت، و رر 

وسيلة لغاية ميوعة، وللوسائل حكم الغايات، وإذا كانرت القررائن  ملفاسد ظاهرت، ههو

                         
 .  303ص - رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  ( انظر:1)

 لرة املجمرع الفقهري  -أ. . نفر هريرد واصرل  -البصمة الوراثية و راالت االسرتفا ت منهرا  ( انظر:2)

، األ لررة 81-83ص -م 2440هررر/1025 - 11العررد   -السررنة اخلامسررة عيررت  -حمي اإلسرر

(، البصرمة 231-2/218) -امل تلن هيهرا عنرد األصروليني وتطبيقاهترا املعرا ت ملصرلح النجرار 

، أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيها لعبد ا  األ ري 90-11ص -الوراثية لعمر السبيل 

(، البصمة الوراثية 033، 195-113ص) -لبصمة الوراثية لسعد الدين هح  ، ا112-90ص -

   .131ص -، احلا ة أل د الرشيد 10ص -لعبد الرشيد  اسم 

(، ومعررني احلكررام 2/111البررن هرحررون ) تبفررت احلكررام . وانظررر:30ص  -( الطرررق احلكميررة 3)

 .  111ص -لطرابل ل
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متفاوتة  وت وضعفًا، هإن هحص املحتوى الوراثي يعّد من أ واها وأعحهرا منزلرة و ردرًا؛ 

ألنه بمعزل  عن اخلطأ وبمأمن  من االشتباه، وما كان كذلك من القررائن هإنره يعردُّ وسريلًة 

هإذا ظهرت أمارات العردل، وأسرفر و هره برأي »: صاحلًة لإلثبات.  ال ابن القيم 

طريق كان، هثم  ع ا  و ينه، وا  سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العردل 

وأماراته وأعحمه بيشر، ثم ينفي ما هو أظهر وأ وى  اللة وأبني أمارت، هرح جيعلره منهرا، 

  عرره مررن الطرررق أن وال حيكررم عنررد و و هررا و يامهررا بمو بهررا، بررل بررني سرربحانه بررام

مقصو ه إ امة العدل بني عبا ه، و يام النراس بالقسرط، هرأي طريرق اسرت رج هبرا العردل 

 .(1)«والقسط ههي من الدين ليست خمالفة له

  :(2)ثانيًا: يف جمال إثبات النسب

الييعة إنام وضعت ملصرالح العبرا  و رر املفاسرد عرنهم، ويف القرول بإثبرات النسرب 

لوراثي حتصيل ملصلحة ظاهرت وهي انتامر الولرد إىل أب  عري وعردم فحص املحتوى اب

                         
 .  18ص  -( الطرق احلكمية 1)

، األ لرة امل تلرن هيهرا 392-331ص -انظر املوضوع تفصيًح يف: النسب لسفيان برو ر عرة  ( انظر:2)

(، البصرمة الوراثيرة لنفر 249-2/244) -عند األصوليني وتطبيقاهترا املعرا ت ملصرلح النجرار 

، البصمة الوراثيرة خلليفرة 15-38ص -، البصمة الوراثية لعمر السبيل 82-18ص -هريد واصل 

(، إثبررررات النسررررب ونفيرررره 325-281، 259-251، 111-112، 155-100ص) -الكعبرررري 

، هقه القضايا الطبية املعرا ت للقرره  ا،ري 225-139ص -بالبصمة الوراثية لعبد العزيز آل  ابر 

، البصررمة 211-213ص -، أبحرراث ا تها يررة يف الفقرره الطبرري ملحمررد األشررقر 359-353ص-

، 398، 351، 301، 319-315، 214-191، 92-11ص) -الوراثيرررة لسرررعد الررردين هرررح  

، 113-114ص -احلا رة أل رد الرشريد  ،14ص -(، البصمة الوراثية لعبرد الرشريد  اسرم 042

ة املعا ت لزيد آل  رون   .حممد رأهرت  -، إثبات النسب بالبصمة الوراثية 192ص -القرائن املا يَّ

مطبعرة  -والقرانون بالقراهرت  ضمن  ضايا هقهية معا ت لن بة مرن أسراتذت كليرة اليريعة -عثامن 

 .  150-100ص - م2442هر/1022 -القاهرت  -األ وت األشقار لطباعة األوهست 
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 .(1)و رر ملفسدت وهي نسبته ملن ال ينتمي إليه زورًا وهبتاناً  ،ضياعه

قتيضر اعتبرار توأصول اليع و واعرده والقيراس الصرحيح » :يقول ابن القيم 

وهلرذا ، عهراالشبه يف حلوق النسرب، والشرارع متشروف إىل اتصرال األنسراب وعردم انقطا

والدعوى املجرر ت  ،من شها ت املرأت الواحدت عىل الوال ت اكتفى يف ثبوهتا بأ نى األسباب:

مع اإلمكان، وظاهر الفرارت، هح يستبعد أن يكون الشبه اخلا  عن سبب مقاوم لره كاهيرًا 

ن هرإ ،إذا كان الشارع  د اعترب القياهرة يف إثبرات النسرب يف بعري احلراالت، ه(2)«يف ثبوته

ألن القياهة  ائمة  عىل مراعرات  ؛يف هذا املجال من باب أوىل هحص املحتوى الوراثياعتبار 

را هحرص  ،وكثةًا ما حيصل التشابه يف هرذه الصرفات ،الصفات اخلار ية لإلنسان ،الباً  أمَّ

راعي الصفات الدا لية التي يتميز هبا كل إنسان عن ،ةه وخيتصُّ ياملحتوى الوراثي هإنه 

 .أ قُّ من القياهة وأضبط منها ههولذلك و ،هبا

و د  ار يف توصية ندوت الوراثرة واهلندسررة الوراثيرة املنرربثقة عرن املنظمرة اإلسررحمية 

البصرمة الوراثيرة مرن الناحيرة العمليرة وسريلة ال تكرا  ختطرم يف » ما نصره:للعلوم الطبية 

 يف  ررال الطررب التحقررق مررن الوالديررة البيولو يررة والتحقررق مررن الش صررية، وال سرريام

                         
و رد ذكرر   هضريلة الشريخ »: 05ص -بحثره: البصرمة الوراثيرة يف   ص ر السد يل نل الشيخ ( 1)

اللعران  العزيز القاسم وهو أحد القضات يف حمكمة الرياض الكربى أنه تقدم إليه شر ص بطلربعبد

هراشره، هأحرال القرايض الرزو ني مرع البنرت إ  اجلهرة  من زو تره باالنتفرار مرن بنرت ولردت عرىل

امل تصة إل رار ا تبارات الفحص الو راثي، هجارت نتائج الفحص بإثبات أبوت هذا الزوج للبنت 

وك يف وزوال مرا كران يف نفسره مرن شرك إثباتًا  طعيًا، هكان ذلك مدعات لعدول الرزوج عرن اللعران،

زو ته، كام زال أيضًا هبذا الفحص احلررج الرذي أصراب الزو رة وأهلهرا  ررار سرور ظرن الرزوج، 

 «.  يتشوف إليها الشارع ويدعو إليها ىهتحقق هبذا الفحص مصلحة عظم

 .  323ص - الطرق احلكمية (2)



 

 

 

722 
 

وهي تر ى إىل مستوى القرائن القوية التي يأ ذ هبا أكثر الفقهرار يف ،رة  ضرايا  اليعي،

احلدو  اليعية، ومتثرل تطرورًا عفريًا عظريام يف  رال القياهرة التري يرذهب إليهرا مجهرور 

هيره  الفقهار يف إثبات النسب املتنازع هيه، ولذلك ترى الندوت أن يؤ ذ هبا يف كل ما يؤ ذ

 .(1)«بالقياهة من باب أوىل

و د ذكر بعي الباحثني ضوابط االعتام  عىل نتيجة هحص املحتوى الروراثي يف  رال 

 ، وهي كام ييل:(2)النسب

 ار  و د يف إثبات النسب ال يف نفيه:هحص املحتوى الوراثي أن يكون است دام [ 1]

  عرىل البصرمة الوراثيرة يف نفري ال جيوز  عًا االعتام» :يف  رار املجمع الفقهي اإلسحمي

 .(3)«النسب، وال جيوز تقديمها عىل اللعان

ألن وذلررك  سررت دم هحررص املحترروى الرروراثي يف التأكررد مررن نسررب ثابررت:يأال [ 2]

اسررت دامه يف مثررل هررذا يررؤ ي إىل التشرركيك يف أنسرراب النرراس، وينيرر سررور الظررن بررني 

 ويقوي الريبة بني أهرا  املجتمع.، األزواج

هيجب ست دم هحص املحتوى الوراثي بديًح عن الوسائل املنصوص عليها: ي أال[ 3]

الوسائل والطرق املنصوص عليها يف إثبات النسب وال سيام املتفق عليها كالفرارت  تقديم

فحرص كواإل رار والبينة؛ ألن هذه الطررق أ روى يف تقردير اليرع، هرح يلجرأ إىل ،ةهرا 

                         
 .  .comhttp://www. Islamset -مو ع املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت  ( انظر:1)

ة املعا ت لزيد آل  رون  ( انظر:2)  .198-191ص -القرائن املا يَّ

 .  815الذي تقدم ص رابطة العامل اإلسحمي وانظر  رار املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن 

 .300ص - رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  ( انظر:3)

 .  158ص –يف هذه املسألة و د تقدمت اإلشارت إىل اخلحف  
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التنرازع يف اإلثبررات، وعردم الرردليل األ روى، أو عنررد  عنررد املحتروى الرروراثي والقياهرة إال

 تعارض األ لة.

هرح برد أن : الن هحرص املحتروى الروراثي حكراًم عقليرًا مقرررًا يف اليريعةخيأال [ 0]

تواهق نتائج هحص املحتوى الوراثي العقل واملنطرق، هرح يمكرن أن تثبرت نسربة شر ص 

الذكر واألنثيني، كرام ال يمكرن أن تثبرت آل ر ال يولد ملثله؛ لصغر سنه، أو لكونه مقطوع 

 وثحثون؛ ألن مثل هذا حمال عقًح. ةأبوت من عمره ثحثون عامًا ملن عمره يس

ب  أجل ضام  مد ب نيدنئج م دص امل يدب، الدب اثت  يدنك ضدباظ  ال ظدت بد  لك  

 ممهنل و دذه الضدباظ  ايعددآ ظخدرباء الو دصل وظ ر مدب إجدراء الي نليدلل وظنملعنبدل 

 : و ذه الضباظ  كام  يلب ظذلكل اخلنم

[ أن تكون امل تربات واملعامل الفنيرة مرزو ت بأحسرن األ هرزت ذات التقنيرات العامليرة، 1]

 واملواصفات الفنية القابلة لحستمرار والتفاعل مع العينات والظروف املحيطة هبا.

هرًا مبرا ًا؛ [ أن تكون هذه امل تربات واملعامل تابعة للدولة، أو تيف عليهرا إ ا2]

وبالتا  يكون النسب  ،لئح يتم التحعب هيها ملجر  املصالح الش صية، واألهوار الدنيوية

عرضًة للضياع، و د أوىص املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطرة العرامل اإلسرحمي 

أن متنع الدولة إ رار الفحص اخلاص بالبصمة الوراثيرة إال بطلرب مرن القضرار، وأن »بر: 

كون يف خمترربات للجهرات امل تصرة، وأن متنرع القطراع اهلرا ف للرربح مرن مزاولرة هرذا ي

 . (1)«الفحص؛ ملا يرتتب عىل ذلك من امل اطر الكربى

[ أن يكون مجيع العاملني يف امل تربات اخلاصة بفحص املحتوى الوراثي من  ربار 3]

إضراهة إىل معررهتهم  ، تأو مساندين يف أعامل الفحص  ن تتوهر هيهم أهليرة  برول الشرها

                         
 .  305ص - رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  ( انظر:1)
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و ربهتم يف  ال ختصصهم الد يق يف امل ترب، حتى ال يؤ ي عدم ذلك إىل تدهور النتائج 

 الفنية، وبالتا  ضياع احلقوق.

بطرق متعرد ت، وبعرد  أكررب مرن األ راض [ أن يتم عمل هحص املحتوى الوراثي 0]

الفحرص بردرًا مرن نقرل وتوثيرق كرل  طروت مرن  طروات  األمينية ضامنًا لصحة النترائج،

العينات إىل ظهرور النترائج النهائيرة؛ حرصرًا عرىل سرحمة تلرك العينرات، وضرامنًا لصرحة 

 . (1)نتائجها، مع حفظ نتائج الفحص للر وع إليها عند احلا ة

ومعامرل وخمترربات هحرص املحتروى هإذا توهرت هذه اليروط والضروابط يف  رربار 

رتيب األحكام عىل نتيجة هحص تيف ميوعية  -يظهر  هيام -هإنه ال  ال للرت    ،الوراثي

 وا  تعاىل أعلم. ،(2)املحتوى الوراثي

 

*  *  *  * 

                         
، 51-55ص -، البصمة الوراثية لعمر السربيل 04-33ص -لبصمة الوراثية خلليفة الكعبي  ( انظر:1)

-10ص -سرم ، البصمة الوراثية لعبد الرشيد  ا14-18ص -لبصمة الوراثية لنف هريد واصل ا

ة املعا ت لزيد آل  رون 11 ، أثر التقنية احلديثة يف اخلحف الفقهي هلشرام 198ص -، القرائن املا يَّ

 .  131-135ص -آل الشيخ 

 .  51ص -البصمة الوراثية لعمر السبيل  ( انظر:2)
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 وهيه مطلبان:

عرىل  -برإذن ا  تعراىل  -ج هو إ رار طبري يسراعد هحص املحتوى الوراثي  بل الزوا

احلد من انتشرار األمرراض الوراثيرة، بأ رذ عينرة إل ررار حتاليرل طبيرة للتأكرد مرن احلالرة 

 . (1)الصحية للزو ني وسحمتهام من األمراض الوراثية

وذلك من أ ل اكتشاف أمراض  الفحص؛هذا يؤكد كثة من األطبار رضورت إ رار و

 .(2)أنيميا البحر املتوسطو ،األنيميا املنجليةكمرض  ،ثر عىل األيت هيام بعد د تؤوراثية 

                         
 -نفرائس  ار ال -أسرامة عمرر سرليامن األشرقر  -مستجدات هقهية يف  ضايا الزواج والطحق ( انظر: 1)

أحكام األمراض املعدية لعبد اإللره السرين ، 93ص -م 2445هر /  1025 - 2ط -عامن األر ن 

 .  210ص -

ات الردم احلمررار، وهرذا ير: هرو مررض ينرتج عرن  لرل يف هيمو لروبني كربرض األني ين امليجديدب( 2)

لرل إىل تغرة يف اهليمو لوبني هو املسؤول عن  ل األكسجني جليمع أنحار اجلسم، ويؤ ي هرذا اخل

 ،ات الدم احلمرار،  ا يسبب امتدا  األوعية الدموية، مرع حردوث آالم متفر رة يف اجلسرميشكل كر

 وهبوط يف نسبة اهليمو لوبني، ويسبب هقر الدم. ،كام ينتج عن ذلك تكرس يف كريات الدم احلمرار

إنره ال يسرتطيع إذ   م شرديد؛ يصراب بفقرر هبراهراملريي  :(الثالسدي ين)وأبن برض أني يدن ال  در امليبسد   

، لرذا حيتراج املرريي إىل  تكوين صبغة الدم التي حتمل األكسجني إىل أ زار اجلسم امل تلفرة بمقردار كراف 

عمليرات نقرل  م بشركل  وري كرل شررهر تقريبرا؛ لتعرويي هرذا الررنقص، كرام أن الطحرال  رد يتضرر م، 

 =لحديد يف الكبد والقلرب و،ةمهرا مرنوتتكون حىص يف املرارت، وحتصل إصابات يف العظام، وترسب ل
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 ومن املصالح املرتتبة عىل إ رار هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج:

[ الو اية من األمراض الوراثية املنتيت يف املجتمع، وذلك بتقليل حراالت الرزواج 1]

عرىل ذريرة سرليمة مرن األمرراض الوراثيرة، بني حاميل املورثات املعتلة نفسرها، للحصرول 

همثًح يف  ولة  ربص بعد اإللزام بتطبيق الفحص الطبي مل يولرد  رحل عيرين عامرًا أي 

 .ية احلا ت بتوهيق من ا  تعاىللطفل مصاب بمرض األنيميا املنج

[ التقليل بشكل كبة من التكرالين املاليرة الناجترة عرن عرحج املصرابني براألمراض 2]

اثية، والناجتة عن ،حر األ وية، والتكلفرة املاليرة العاليرة للعنايرة هبرم، وعردم توصرل الور

الطب إىل عحج بعي تلك األمراض،  ا يسرتلزم معره اسرتمرار العرحج والعنايرة طروال 

العمر، وكلفة الفحص اجليني  ليلة  دًا وال تقارن باملبالد اخليالية التي تفرف يف عرحج 

 األمراض الوراثية.

[ التقليل من الضغط عىل املستشفيات، وختفيرن االز حرام هيهرا، وكرذا الت فيرن 3]

 عىل ُ ور الرعاية والعناية باملصابني بمثل هذه األمراض الوراثية.

                                                          
األعضار نتيجة نقل الدم، و د يؤ ي إىل الوهات يف سرن مبكررت إذا مل حيصرل الطفرل عرىل العنايرة الكاهيرة. =

إال أن  ،واملريي هبذا املرض حيتاج إىل عقار  يسفرال ) يفروكساهني( يوميًا لتجنّرب املضراعفات السرابقة

وعنرد البلروغ حيتراج إىل  ، والر كل عرام 2144الطفولة تكون تكلفته هفي سن  ،هذا العحج مكّلن  داً 

  والر سنويًا، وهذا إضاهة إىل تكلفة نقل الدم واملستشفى واألطبار. 14544كمية أكرب يبلد ثمنها 

 ار العلروم للطباعرة والنير  -أ. . حمسرن برن عريل هرارس احلرازمي  -]انظر: الفحص  بل الزواج  

، املحاهظرة عرىل الصرحة ) راسرة 21-23ص -م 2445هرر/1021 - 1ط -الريراض  -والتوزيع 

كلية  -بحث مقدم لنيل  ر ة املا ستة يف الفقه  -عبد العزيز بن سليامن العيسى  -هقهية تأصيلية( 

، النوازل امل تصة براملرأت 391ص-هر 1028 - امعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسحمية  -الييعة 

   [.912ص -ت ملنى الرا ح يف العبا ات وأحكام األي
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[  اية األيت من القلق واملعانات املالية والنفسرية بسربب إصرابة أحرد أهررا  األيت 0]

 .(1)باملرض الوراثي

 فحص املحتوى الوراثي ملصلحة اإلنجاب، ومنها:لكن ذكر البعي مفاسد ل

سرريجنب ذريررتهم األمررراض  إهيررام النرراس أن إ رررار هحررص املحترروى الرروراثي[ 1]

والفحص ال  ،الوراثية، وهذا ،ة صحيح؛ ألن هذه األمراض تزيد عن ثامنية آالف مرض  

يكون شامًح جلميعها، بل يكرون ملرا هرو منتير يف املجتمرع، هرإذا أثبرت الفحرص سرحمة 

 الرا،بني يف الزواج، هإن هذا يوهم إنجاب ذرية سليمة من األمراض الوراثيرة، ثرم يفا رأ

 عند اإلنجاب بذرية مصابة بأمراض وراثية أ رى. األبوان

ة بنتررائج الفحررص، وأن أحرردمها مصرراب إذا أ رررب الطبيررب اخلاطررب أو امل طوبرر[ 2]

إذا  بالرضر النف ر واال تامعري -وال سيام املرأت  - هقد يصاب الش ص بمرض وراثي،

نتي نتيجة الفحص بني الناس،  ا تو د  علم أن اآل رين  د اّطلعوا عىل نتيجة الفحص،

منهرا إن  يتسبب يف امتناع الناس من تزويج الشر ص السرليم إن كران ر رح ً، أو الترزوج

 .كانت امرأت

 د تكرون عرىل الررا،بني يف الرزواج  را يسربب  أن تكلفة هحص املحتوى الوراثي[ 3]

 و د يؤ ي هذا إىل عزوف الشباب عن الزواج. ،إرها هم ما ياً 

                         
، 90ص) -، مسرتجدات هقهيرة ألسرامة األشرقر 11ص -الفحص  بل الرزواج ملحسرن احلرازمي  انظر:( 1)

 .حسرن صرح  الصرغة  -مدى ميوعية اإللرزام برالفحص الطبري  برل الرزواج  راسرة مقارنرة ، (99

ث هقهيرة معرا ت )اجلرزر ، بحرو21-19ص -م 2441 -اإلسكندرية  - ار اجلامعة اجلديدت  -عبدا  

 -م 2441هررر/1022 - 1ط -بررةوت  - ار ابررن حررزم  - . حممررد عبررد الغفررار اليررين  -الثرراين( 

، مو رع أطفرال اخللريج ذوي االحتيا رات 214ص-، هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ري 232ص

 .  art&id=210-http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show :الرابط -اخلاصة 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=210
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سهولة احلصول عىل الشرها ت الطبيرة التري تثبرت سرحمة الشر ص مرن العيروب [ 0]

بعي القائمني عليه، وهرذا هيردم الغررض مرن الوراثية  ون إ رائه، وذلك برشوت تدهع ل

 . (1)إ رار الفحص اجليني  بل الزواج

 ال تر رع إىل هحرص املحتروى الروراثيلكننا إذا تأملنرا يف املفاسرد املرذكورت و ردنا أهنرا 

وأيضًا هإن من  نفسه، وإنام هي متعلقة بالفهم اخلاطم له، أو اإل رارات املت ذت عند تطبيقه،

: )إلا اعن ض  بوستان   وصدت أصظ هدام رض ًا ظن اكدنب أ وهدام(ل عدت واعد الييعة  ا

ومرا  رد يرتترب عليره مرن مفاسرد كإهشرار نتائجره، أو  هحرص املحتروى الروراثيوبالنظر يف 

إحجام الرا،بني عن الزواج، أو تكلفتره املا يرة، هإننرا نجرد أن مفسردت عردم إ رائره أعظرم؛ 

ببعي األمراض الوراثية، وهذه املفسدت را عرة  وذلك ملا  د يرتتب عليها من إصابة النسل

إىل النسل الذي يعد حفظه من مقاصد الييعة الرضورية، ومن ثرم هرإن املتعرني تقرديم  رر 

 . (2)هذه املفسدت، وعدم النظر إىل ما  د يرتتب عىل هذا التقديم من مفاسد

، نرأيت إىل اباملحتروى الروراثي ملصرلحة اإلنجر وبعد بيان املصالح املرتتبة عىل هحرص

بيان حكم اإللزام هبذا الفحص سوار عرن طريرق سرلطة و  األمرر، أو باشررتاط املررأت أو 

 وليها ذلك عىل اخلاطب، وذلك من  حل املسألتني التاليتني:

                         
، الفحرص 25-22ص -مدى ميوعية اإللزام بالفحص الطبي  بل الرزواج حلسرن صرح   ( انظر:1)

، 231-233ص -، بحوث هقهية معا ت ملحمرد اليرين 11ص - بل الزواج ملحسن احلازمي 

-، هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ي 183ص -اجلينات البيية لعارف عيل   ضايا هقهية يف

 .  91ص  -، مستجدات هقهية ألسامة األشقر 211ص

(، مدى ميوعية اإللزام برالفحص 141، 12ص) -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:2)

   .12-18ص -الطبي  بل الزواج حلسن صح  
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و  األمرررر از إ برررار ا تلرررن الفقهرررار والبررراحثون املعرررا ون يف مررردى  رررو

وبيرران   عررىل الررزواج عررىل هحررص املحترروى الرروراثي،نياملقبلرر)احلرراكم أو السررلطان( 

 ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

جيوز لو  األمر إ بار املقبلني عىل الزواج عىل هحص املحتوى الروراثي  المبل األول:

وإليه ذهرب  ،واإل هح -معينةثية كانتشار أمراض ورا -إذا كان هناك حا ة هلذا الفحص 

 .(1)بعي الباحثني

جيوز لو  األمر إ بار املقبلني عىل الزواج عىل هحرص املحتروى الروراثي  المبل الثنين:

 .(2)أكثر الباحثنيمطلقًا، وإليه ذهب 

                         
 - . مصلح بن عبرد احلري النجرار  -أل لة امل تلن هيها عند األصوليني وتطبيقاهتا املعا ت ا( انظر: 1)

مرردى ميرروعية اإللررزام (، 1/94) -م 2443هررر /  1020 - 1ط -الريرراض  -مكتبررة الرشررد 

-هقه القضايا الطبية املعرا ت للقرره  ا،ري ، 121ص -بالفحص الطبي  بل الزواج حلسن صح  

  . عبدالرشيد  اسرم - الفحص  بل الزواج ،81ص -هية ألسامة األشقر مستجدات هق، 295ص

 الرابط: -مو ع هلا أون الين  -

 http://www.lahaonline.com/index.php?option=content§ionid=1&id=5992&task=view  .  

، النرروازل امل تصررة برراملرأت يف 149-141ص -أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ  ( انظررر:2)

 -، أحكام األمراض املعديرة لعبرد اإللره السرين 991ص -العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 

ون هرذا . و د ر رح هرؤالر البراحث391ص -، املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى 291ص

   القول، ونقلوه عن عد  كبة من الباحثني.

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&sectionid=1&id=5992&task=view
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ال جيروز لرو  األمرر إ برار املقبلرني عرىل الرزواج عرىل هحرص املحتروى  المبل الثنلث:

، (1)هو رأي املجمع الفقهي اإلسحمي املنبثق عن رابطة العامل اإلسحميالوراثي مطلقًا، و

 .(2)وإليه ذهب بعي الباحثني

 أدلة األقوال:

أنه ال جيب  لبيل األبر إج ن  املم دني صىل أوالً: اسيتل أم نب المبل الثنلث المنئدب  ظ

 ظام  يل:الزواج صىل م ص امل يب، الب اثت ب دمًن 

وإجياب أمر عىل  ،ا  و وطه التي  ارت هبا األ لة اليعية حمد تأن أركان النك[ 1]

 :و د صح  ولره  ،وهو  ط باطل ،الناس و عله  طًا للنكا  َتزّيد عىل  ع ا 

                         
-18املنعقدت بمكة املكرمة يف الفررتت  السابعة عيتيف  ورته  رار املجمع الفقهي اإلسحمي  جنء ة( 1)

 م بشأن موضوع: أمراض الدم الوراثية:11/12/2443-13هر املواهق 23/14/1020

ورترب عليهرا آثارهرا ،  الشارع احلكيم وضرع  وطهرران عقرد النكرا  مرن العقو  التي توىلإ: أوالً  

 كاإللرررزام برالفحوص الطبيرة  برل الرزواج، - وهتُح الباب للزيا ت عىل مرا  رار بره اليرع ،اليعية

 .أمر ،ة  ائز -وربط توثيق العقد هبا 

 برل : يول املجلس احلكومات واملؤسسات اإلسحمية بني الروعي بأمهيرة الفحروص الطبيرة ثننينً  

و علها يية ال تفشى إال  ،للرا،بني هيها اتوتيسة تلك الفحوص ،الزواج والتشجيع عىل إ رائها

 .ألصحاهبا املبا ين

 -م 2440هرر/1025 - 11العد   -السنة اخلامسة عيت  - لة املجمع الفقهي اإلسحمي انظر: ]  

 [.  345ص

(،  ضايا هقهية يف اجلينات البيرية 251 ،238ص) -بحوث هقهية معا ت ملحمد اليين  ( انظر:2)

مدى ميوعية اإللزام بالفحص يف كتابه: حسن صح  الدكتور نقله  د . و180ص -لعارف عيل 

 .  عن عد  من الباحثني 112ص  -الطبي  بل الزواج 
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 .     (1)(كل رشط ليس ة كينب اهلل مهب ظنجتل)

بأن القول بجرواز إلرزام و  األمرر بفحرص املحتروى الروراثي ال و ين ش  ذا التليل: 

عني عدم صحة النكا  عند خمالفة أمره، بل النكا  صحيح السرتيفار  وطره وأركانره، ي

وإنام جيوز اإللزام نظرا للمصلحة اليعية املرتتبة عىل ذلك، ومرن مهرام و  األمرر القيرام 

فحرص املحتروى عىل الرعية بام يصلح أمور  ينهم و نياهم، و د يستدعي األمر اإللرزام ب

 (2) وال.يف بعي األح الوراثي

 هاملقصو  به أحد أمور:  (ليس ة كينب اهلل):  وله أما 

، همن اشرتط أمرًرا   ﴾(3)﴿ :تعاىل كقوله ،"مهكْ ُح " :املرا  بكتاب ا )أ( 

ليس يف حكم ا ّ ههو باطل؛ ألّنه ال بّد أن يكون امليوط  ّا يبا  هعله بدون الّيط حّتى 

 جيب بالّيط.يصّح اشرتاطه و

)سيكب  ة م ر أبيت أنن، حيتثبنكم  :،كام  ال "يف كتاب ا ّ نفيه ")ب( املرا : 

أي: بام سمعتم  حهه، وإال هام مل يسمع  ،(4)بن مل اس عبا أنيم وال مظنؤكمل من نكم وإ ن م(

  كثة.

                         
تاب (؛ ويف ك2414ر م ) -باب إذا اشرتط  وطًا يف البيع ال حتل  -رواه الب اري يف كتاب البيوع ( 1)

باب اليروط  -(؛ ويف كتاب اليوط 2020ر م ) -باب استعانة املكاتب وسؤاله الناس  -العتق 

، من (1540ر م ) -باب إنام الوالر ملن أعتق  -(؛ ومسلم يف كتاب العتق 2518ر م ) -يف الوالر 

 .  حديث عائشة 

 .  395ص -املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى  ( انظر:2)

 [.  20، اآلية ]النساررت ( سو3)

ر رم ، -باب النهي عن الرواية عن الضعفار واالحتياط يف حتملهرا  -رواه مسلم يف مقدمة صحيحه ( 0)

   .(، من حديث أيب هريرت 1)
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ه وال : إّنررام يشررمل مررا لرريس يف كترراب ا ّ ال بعمومرر(لدديس ة كيددنب اهلل)) ررر(  ولرره: 

  .(1)ب صوصه، هإّن ما  ّل كتاب ا ّ عىل إباحته بعمومه هإّنه يف كتاب ا ّ

وهحص املحتوى الوراثي ليس يف كتاب ا  ما ينفيه، بل  د  لت النصروص اليرعية 

 عىل املصالح العظيمة املرتتبة عىل إ رار هذا الفحص.

َمه مأ: [  روله 2] دج نك بهل إال اوعدبا اك  مييدب )إلا جنءكم بد  ارضب  د ْ يَه و ج

ْين واخلُُلق ، هبني النبي (2)ة األ ض ومسند( همن  رار هبرام ُزُوج، ومل  أن األصل الدَّ

 يقل: )وصحته(، هدل عىل عدم اشرتاط ذلك.

بأن احلديث  ار من باب التو يه والنصح، وليس هيه ما يدل و ت نب ش  ذا التليل: 

ل أن العلامر  علوا أركانرًا و وطرًا للنكرا ، و وطرًا عىل احلف يف الدين واخللق، بدلي

 . (3)هيه، و وطًا للزومه كاشرتاط الكفارت بني الزو ني، وهي تزيد عن الُدين واخلُُلق

 بررل الررزواج يسرربب مشرراكل ماليررة وا تصررا ية  هحررص املحترروى الرروراثي[ أن 3]

 وا تامعية، هليس من السهل اإللزام به، ومن ذلك:

راض الوراثية كثةت وإلزام الناس برالفحص عنهرا مجيعرًا متعرذر، هيصرعب )أ( أن األم

 الزواج وينتي الفسا .

                         
 (.  1/212(، إعحم املو عني )113-28/114( انظر:  موع هتاوى شيخ اإلسحم ابن تيمية )1)

(، وابرن 1490ر رم ) -باب ما  ار إذا  اركم من ترضون  ينه هزو وه -ا  رواه الرتمذي يف كتاب النك( 2)

كرام رواه الرتمرذي يف  ،(؛ من حديث أيب هريرت 1811ر م ) -باب األكفار -ما ه يف كتاب النكا  

أيب حراتم  (؛ مرن حرديث1495ر رم ) -باب ما  ار إذا  اركم من ترضون  ينه هزو وه -كتاب النكا  

 (.  1/211واحلديث حسنه الرتمذي، وحسنه األلباين يف إروار الغليل ) له،واللفظ  ،املزين 

املحاهظرة عرىل الصرحة لعبرد العزيرز ، 291ص -أحكام األمراض املعدية لعبد اإللره السرين  ( انظر:3)

 .  390ص -العيسى 
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)ب( أن اإللررزام بررالفحص يتضررمن االهتئررات عررىل احلريررة الش صررية، ويسرربب عرردت 

،  ا يؤ ي إىل وإىل التحيز ضده ،و د يؤ ي إىل كشن ي الش صمشاكل مالية ونفسية، 

 من نتائج هذا الفحص ومن تكاليفه املا ية.   عزوف الشباب عن الزواج  وها

 و ت نب ش  ذا التليل ظام  يل: 

)أ( أن الفحوصات ال تكون عىل كل األمراض؛ ألهنا كثرةت، ولكرن يركرز يف كرل بلرد 

 عىل األمراض املنتيت هيه، للحد من تفشيها باملجتمع وانتقاهلا إىل الذرية.

ألن هيرره  ؛تئاتررًا عررىل احلريررة الش صرريةال يعترررب اه هحررص املحترروى الرروراثي)ب( أن 

رضر اإللرزام وإن نرتج عرن هرذا  ،مصلحة تعو  عىل الفر  أوالً وعىل املجتمع واألمة ثانياً 

يدن  أ دب  اليفد  ) اص لفر  أو أهرا  هإن القواعد الفقهية تقررر أن   ي  دل )وأنره (، خيج

 .(1)(الرض  اخلنص لتمع الرض  العنح

 بل الزواج وما يشتمل عليه من  هحص املحتوى الوراثيعىل ) ر( أن املصالح املرتتبة 

فاسرد املرذكورت، ومرن املاملحاهظة عىل الصحة واحلد من انتشار األمراض أعظم مرن هرذه 

املقرر أن املصلحة العامة مقدمة عىل املصرلحة اخلاصرة، وأمرا عرن التكرالين املا يرة، هإنره 

 . (2)ماكن الفحص وتيسةها لسائر الناسباإلمكان أن تتوىل الدولة بنفسها  يمة هتيئة أ

                         
لعريل (،     لرة األحكرام 1/294( انظر: األشباه والنظائر البن نجريم مرع ،مرز عيرون البصرائر )1)

 (.  21( ما ت )1/04حيدر )

، املحاهظرة 10-13ص -مدى ميوعية اإللزام بالفحص الطبي  بل الرزواج حلسرن صرح  انظر: ( 2)

 -  . عبدالرشيد  اسرم - الفحص  بل الزواج ،391-395ص -عىل الصحة لعبد العزيز العيسى 

 الرابط:-مو ع هلا أون الين 

 www.lahaonline.com/index.php?option=content§ionid=1&id=5992&task=view  . 

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&sectionid=1&id=5992&task=view
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[ الكشررن عررن األمررراض الوراثيررة مررن وسررائل العررحج، وإذا كرران العررحج لرريس 0]

بوا ب، هكين يكون الكشن وا بًا، هإن  يل إن هذا لدرر اإلصابة عن الولرد، أ يرب: 

د بأن هذا من باب  رر مفسدت متومهة بإهدار مصلحة متيقنة مطلوبة لليع، هإصرابة الولر

يف أكثر احلاالت تو عًا، أضن إىل  %34باملرض متومهة، حيث إن نسبة اإلصابة ال تتعدى 

ذلك أن بعي األمراض تنتقل عرب  ني وراثي واحد، وعرىل هرذا هرح جيروز  هرع الرضرر 

 .(1)بارتكاب رضر أكرب

: بعردم التسرليم برأن هرذا الفحرص مرن  رنس العرحج، وعرىل و ت نب ش  ذا الدتليل

ومشاق العرحج بعرد الرزواج  هحص املحتوى الوراثيعند املوازنة بني مشاق  التسليم هإنه

لأليت، نجد أن مشاق العحج أعظم، وهذا الفحص مرن براب االحتيراط واحلررص عرىل 

  .(2)سحمة األيت واملجتمع

هقرد يترزوج الر رل أل رل املتعرة هقرط هرح و ره  ،أن النكا  ال يلزم منره الذريرة[ 5]

  .(3)وراثي كام هو احلال يف كبار السنإللزامه بالفحص ال

: بأن طلب الذرية مقصد رئيس من الزواج، ومرن ثرم  رار احلرث و ين ش  ذا التليل

عىل تزوج الولو ، وحتى من  صد املتعة هحسب هإنه يمكن أن يولد له، أما من ال يولد له 

 هقليل، والعربت بالغالب.

                         
 .  238ص -بحوث هقهية معا ت ملحمد اليين  ( انظر:1)

 .  994ص -ح النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا  ( انظر:2)

 الرابط: -مو ع هلا أون الين  -  . عبدالرشيد  اسم - الفحص  بل الزواج ( انظر:3)

 www.lahaonline.com/index.php?option=content§ionid=1&id=5992&task=view  . 
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أنه جيدب  لدبيل األبدر إج دن  املم ددني صدىل الثنين المنئدب  ظأم نب المبل ثننيًن: اسيتل 

 ظام  يل:الزواج صىل م ص امل يب، الب اثت ب دمًن 

[ إن األمور املباحة إذا أمرر هبرا و  األمرر املسرلم للمصررلحة العامرة لزمرت طاعتره 1]

﴿ واتباعه، كام  ل عىل ذلك  وله تعاىل:                         

 ﴾(1) صىل املرء املسدم الس ع وال نصب ميام أحدب وكدرهل إال أ  ): ، و وله

، وأمررره بفحررص املحترروى (2)( ددؤبر ظ عصدديبل مددن  أبدددر ظ عصددديب مددال سدد عل وال جتنصددب

و رر املفاسرد  الوراثي  بل الزواج ليس بمعصية  طعًا، بل هيه من حتقيق املصالح العظيمة

 اجلسيمة ما جيعله وا بًا. 

بأن تفهات و  األمر إنام جتب هيهرا الطاعرة إذا تعينرت هيهرا  و ت نب ش  ذا التليل:

(، وإلرزام ااف اإلبنح صىل الرصيب بيبط ظنملصدد باملصلحة أو ،لبت؛ للقاعدت الفقهية )

ملا يرة، وتروهم النراس هيه مفاسرد كالتكلفرة ابفحص املحتوى الوراثي  بل الزواج الناس 

بأن الكشن سيقيهم من األمراض، وما حيصل من أرضار للمتقردمني عنرد ترسرب نترائج 

  .(3)الفحص، و اصة املرأت التي سُيعزف عن  طبتها بسبب نتائج الفحص

، هحص املحتوى الوراثي  بل الزواجبأن املصلحة متعينة يف وأجيب ص   ذه املين شب: 

ن املصالح العظيمة املرتتبة عليه سوار اال تامعية أو اال تصا ية أو بدليل ما  رره األطبار م

                         
 [.  58، اآلية ]سورت النسار( 1)

(؛ 1125ر رم ) -باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكرن معصرية -رواه الب اري يف كتاب األحكام ( 2)

 -برراب و رروب طاعررة األمرررار يف ،ررة معصررية وحتريمهررا يف املعصررية -ومسررلم يف كترراب اإلمررارت 

 .  من حديث ابن عمر  (؛1938ر م ) -( 12/034)

 -هرر 1018مجرا ى الثانيرة  23 -ندوت )رتيرة إسرحمية لربعي املشركحت الطبيرة املعرا ت(  :( انظر3)

   .954، 904، 933ص -سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبية بالكويت -الكويت 
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،ةها، كام أن تلك املفاسد املذكورت الظنية الو وع يف بعضها ال تقرارن باملصرالح العظيمرة 

اليقينيررة، عررىل أن تلررك املفاسررد يمكررن  رتهررا بتثقيررن النرراس، وييررة التقررارير، و عررل 

عنها، وليس كام يفعله البعي بطلبهم الفحص بعرد من أوائل األمور التي يسأل  الفحص

  .(1)رتية اخلاطب مل طوبته، وتقديم املهر، والتجهز للعرس

الدتمع )[ إن  واز اإللزام تؤيده القواعد الفقهية التري ترأمر بردهع الرضرر، هقاعردت 2]

تدل عىل أنه إذا أمكن  هع الرضر  بل و وعره ههرذا أوىل وأسرهل مرن  (2)(أ ب، ب  الرمع

الرضد   دتمع ظمددت  )و (الرضدد   دزال)و (رض  وال رضا  ال)هعره بعرد الو روع، و اعردت ر

بفحرص املحتروى تدل عىل منِع كل ما يلحق الرضر بالناس و هعه برام يمكرن، و (اإلبكن 

حيصل  هع الرضر بإذن ا ، ولو حصل بسبب إ ررار الفحرص رضر الوراثي  بل الزواج 

تحقق عند عدم الفحص وهو اإلصابة باملرض الذي هح شك أنه أ ل وأهون من الرضر امل

ال عحج له، واملصالح املرتتبة عىل الفحص أعظم مرن أي رضر حمتمرل إل رائره، هرإ رار 

 .(3)الفحص  بل الزواج لكح الزو ني مواهق لقواعد الييعة

تبرني أصرًح عظرياًم مرن أصرول  (ااف اإلبنح صىل الرصيب بيبط ظنملصد ب)[ أن  اعدت 3]

ياسة اليعية وهو أن من ييل أمور الناس هعليره أن يتفرف هريهم برام حيقرق املصرلحة الس

هلم، ومنع الزواج  بل إ رار الزو ني للفحص حيقق املصلحة للزو ني واملجتمع، ويدرأ 

                         
 .  292ص -أحكام األمراض املعدية لعبد اإلله السين ( انظر: 1)

 .  138ص -(، األشباه والنظائر للسيوطي 2/155 )( انظر: املنثور يف القواعد للزركيش2)

، أحكررام 15ص -مرردى ميرروعية اإللررزام بررالفحص الطبرري  بررل الررزواج حلسررن صررح   ( انظررر:3)

، النرروازل امل تصررة برراملرأت يف العبررا ات وأحكررام 295ص -األمررراض املعديررة لعبررد اإللرره السررين 

   .918ص -األيت ملنى الرا ح 
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عنهم األرضار التي تنشأ عن إصابة الذرية باألمراض الوراثية من أهرا  مررىض حيترا ون 

 . (1)عاية املستمرت، واأل وية املتعد تإىل النفقة املكلفة، والر

أنه جيب  لدبيل األبدر إج دن  املم ددني صدىل المنئدب  ظ األولأم نب المبل ثنلثًن: اسيتل 

  :الزواج صىل م ص امل يب، الب اثت إلا كن   ينك حنجب هلذا الو ص واإل مال

مرن براب  بأن إلزام و  األمر الناس بفحص املحتوى الوراثي عند انتشار مرض معني

السياسة اليعية، والسياسة اليعية تقتيض اإللزام هبذا الفحص إذا  عت احلا رة إليره، 

وأما أن جيرب الناس عىل إ ررار الفحرص  ون و رو  مرا يسرتدعيه، ههرذا يرؤ ي إىل نترائج 

  .(2)سلبية، وتصبح املفاسد حينئذ أكثر من املصالح، هضًح عن تكلفته املا ية

هررو القررول األول القررايض بجررواز اإللررزام بفحررص املحترروى  -ا  أعلررم و -الرررا ح 

بحمرل أ لرة وذلرك  ،الوراثي عند  عار احلا ة لذلك؛ وذلرك ألن هيره مجعرًا برني القرولني

القائلني بجواز اإللزام مطلقًا عىل احلالة التي يكون هيها حا ة لفحص املحتوى الروراثي، 

 .ا حا ة هلذا الفحصهىل احلالة التي ال يكون هيأ لة القائلني بعدم اإللزام عَ ْل و

لكن البد من ضبط هرذا الفحرص بربعي الضروابط: كرالتزام الرسرية يف الكشرن 

وعرردم إ بررار ،ررة صرراحب العح ررة بنتررائج الفحررص، واتصرراف القررائمني عررىل تلررك 

                         
، مدى ميوعية اإللزام برالفحص الطبري 149ص -دسة الوراثية لسعد الشويرخ أحكام اهلن ( انظر:1)

-219ص -، أحكام األمراض املعدية لعبد اإلله السرين 91-90ص - بل الزواج حلسن صح  

 .  918ص -، النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح 299

(،  91-1/92) -ألصروليني وتطبيقاهترا املعرا ت ملصرلح النجرار األ لة امل تلن هيها عنرد ا ( انظر:2)

مسرتجدات هقهيرة ، 122ص -مدى ميوعية اإللزام بالفحص الطبي  بل الرزواج حلسرن صرح  

 .  81ص -ألسامة األشقر 
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الفحوص يف املستشفيات بالعدالة واألمانة واخلرربت؛ وذلرك كري حيقرق هرذا الفحرص 

 ر وت منه.املصالح امل

أنه حتى يف حالة اإللزام بإ رار هحص املحتروى الروراثي  -وا  أعلم  -والذي يظهر 

للمقبلني عىل الزواج، هإنه ال ينبغي اإللزام بنتيجة الفحص، برل يررتك اخليرار لل طيبرني، 

هإما أن يقدما عىل هذا الزواج أو يرتكانه، ولكنهام ينصحان يف حال الر،بة يف اإل دام عرىل 

بعمل هحص املحتوى الوراثي  -يف حال الر،بة يف اإلنجاب  -متام هذا الزواج أن يقوما إ

كام  -عىل البويضة امللقحة؛ وذلك للتأكد من  لوها من املرض الوراثي  بل نقلها للرحم 

 .-(1)سيأيت بيانه إن شار ا  تعاىل

والتراريخ  3م ذي الرر  اململكرة العربيرة السرعو يةو د صردر  ررار  لرس الروزرار يف 

هر باإللزام بالفحص الطبري  برل الرزواج، وأن يكرون هرذا اإل ررار أحرد 1/11/1020

، و رد وضرع (2)هرر1025/ 1/1يعمل به اعتبارا من تراريخ  متطلبات تدوين العقد، وأن

القرار يف االعتبار أن يكون هذا الفحص وسيلة من وسائل الو اية مرن األمرراض املعديرة 

وع إرشرا  وتوعيرة ال ميروع منرع مرن الرزواج؛ بحيرث أنره بعرد والوراثية، هجعلره مير

الفحص الطبري عرىل طرريف العقرد يبرني هلرام الطبيرب امل رتص يف ييرة تامرة االحرتامالت 

املمكنة يف ضور تلك الفحوص والتحاليل، ثم يرتك هلم حرية اختاذ القرار من إمتام العقرد 

ذلك بعد ارتفراع نسربة املصرابني أو عدمه، و عل ذلك الفحص  ون مقابل ما ي، و ار 

، ويف %34برراألمراض الوراثيررة يف اململكررة حيررث تصررل يف املنطقررة اليرر ية و ررازان إىل 

                         
 .  805( انظر: ص 1)

ا املنجليرة األنيمير التي تصدر يف الفحص الطبي يف اململكة العربية السعو ية خترص مررىض والشهندة( 2)

 والثحسيميا هقط. 

 .  12ص -الفحص  بل الزواج ملحسن احلازمي انظر:  
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مليررون ريررال إعانررات  144، وتنفررق الدولررة مررا يزيررد عررىل %20منطقترري مكررة واملدينررة 

 . (1)للمصابني بتلك األمراض

 

و  املرأت مؤمتن عىل موليته خيتار هلا الكنر الصالح، ههرو راع  ومسرؤول عرن رعيتره، 

هليس له أن يزو ها بش ص معيب بغة رضاها، كام أن هلا ولوليها اشرتاَط مرا ال خيرالن 

وذلرك  ،مقتىض العقد، ومن تلك اليوط اشرتاط هحص املحتوى الروراثي  برل الرزواج

 لأل لة اآلتية:

، (2)()املسد ب  صىل رشوجتهمل إال رشجتًن أحل حرابًن أو حرح حدالالً :  وله  [1]

واشرتاط هحص املحتوى الوراثي عىل اخلاطب ال يتضمن أحد األمرين، هح حيرل حرامرًا 

 وال حيرم ححالً، بل هيه مصلحة ظاهرت للمرأت والر ل.

، ويرد ل (3)وج()إ  أحآ اليفوط أ  ابمبا ظه بن اسي دديم ظده الودر: [  وله 2]

                         
، الفحص  بل الرزواج للو ايرة مرن األمرراض 51ص -الفحص  بل الزواج ملحسن احلازمي ( انظر: 1)

 -م 2442هررر/1023 - امعررة امللررك سررعو   -أ. . حمسررن بررن عرريل هررارس احلررازمي  -الوراثيررة 

، املحاهظرة عرىل الصرحة 330ص -ثمن لسرمة عبراس )الطبعرة الثانيرة( ، أعطني طفح بأي23ص

   .299ص -، أحكام األمراض املعدية لعبد اإلله السين 391ص -لعبد العزيز العيسى 

، ر رم -يف الصلح برني النراس  باب ما ذكر عن رسول ا   -رواه الرتمذي يف كتاب األحكام ( 2)

وصرححه احلراكم يف املسرتدرك يف كتراب  ؛«ن صرحيحهذا حديث حس»و ال الرتمذي: ، (1352)

وال خيفررى أن األحا يررث »(: 5/340(، و رال الشرروكاين يف نيررل األوطرار )1458األحكرام، ر ررم )

، «املذكورت والطرق يشهد بعضها لبعي، هأ ل أحواهلا أن يكون املرتن الرذي ا تمعرت عليره حسرنا

 (.  5/102الغليل )يف إروار  وصححه الشيخ األلباين

(؛ ويف 2512، ر رم )-باب اليوط يف املهر عند عقردت النكرا   -رواه الب اري يف كتاب اليوط ( 3)

براب الوهرار  -(؛ ومسلم يف كتاب النكرا  0951، ر م )-باب اليوط يف النكا   -كتاب النكا  

 .  ، من حديث عقبة بن عامر (1019، ر م )-باليوط يف النكا  
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 ،ال ينرايف عقرد النكرا  ؛ وذلك ألنرههحص املحتوى الوراثي عىل اخلاطبيف هذا اشرتاط 

 .وحيقق مصلحة للم طوبة

[ أن األب ومررن يف حكمرره مسررؤول عررن موليترره، ولرره اشرررتاط مررا يضررمن سررحمتها 3]

صد   صييدهل مدنألبري الدذي صدىل  بسدؤولأال كدكم  اعل وكدكدم ): وسعا هتا، و د  ال 

 . (1)(صيهم بسؤولص   صييهل والرجل  اع صىل أ ل ظييهل و ب  بسؤولالين،  اعل و ب 

وينردهع  ،اشرتاط هحص املحتوى الوراثي عىل اخلاطب حيقق مصالح كثةت ظاهرت [ أن0]

   .(2)مقتىض العقد ال ينايفو مفاسد كثةت، ههو من مصلحة املرأت، -بإذن ا  -بسببه 

األورويب لإلهتار والبحوث يف  ورته الرابعرة عيرت بردبلن و د  ار يف هتوى املجلس 

ال مانع مرن اشررتاط »م: 21/2/2445-23هر املواهق 19/1/1021-10يف املدت من 

 .(3)«أحد اخلاطبني عىل اآل ر إ رار الفحص اجليني  بل الزواج

                         
(؛ ويف كتاب 953ر م ) -باب اجلمعة يف القرى واملدن -اجلمعة رواه الب اري يف كتاب ( 1)

 -باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل إال بإذنه -االستقراض وأ ار الديون واحلجر والتفليس 

ر م  -باب كراهية التطاول عىل الر يق و وله عبدي أو أمتي -(؛ ويف كتاب العتق 2219ر م )

باب تأويل  ول  -(؛ ويف كتاب الوصايا 2018ر م ) -ال سيده باب العبد راع يف م -(؛ و2011)

باب  وا أنفسكم  -(؛ ويف كتاب النكا  2144ر م ) -ا  تعاىل من بعد وصية يوىص هبا أو  ين 

(؛ ويف كتاب 0840ر م ) -املرأت راعية يف بيت زو ها -(؛ وباب 0982ر م ) -وأهليكم ناراً 

﴿ :باب  ول ا  تعاىل -األحكام                 ﴾ - ( ؛ 1118ر م)

باب هضيلة اإلمام العا ل وعقوبة اجلائر واحلث عىل الرهق بالرعية  -ومسلم يف كتاب اإلمارت 

 .   ( واللفظ له؛ من حديث ابن عمر1928ر م ) -والنهي عن إ  ال املشقة عليهم

أحكررام ، 992ص -امل تصررة برراملرأت يف العبررا ات وأحكررام األيت ملنررى الرررا ح  النرروازل ( انظررر:2)

 .  211ص -األمراض املعدية لعبد اإلله السين 

   .281ص-هقه القضايا الطبية املعا ت للقره  ا،ي ( انظر: 3)
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إال أنه يف حالة عدم و رو  مظنرة لإلصرابة براملرض الروراثي هراألوىل عردم االشررتاط 

حسان الظن با  سبحانه وتعاىل، وكذلك إحسان الظن بالناس ومشاعرهم؛ إذ األصل وإ

 ، وا  تعاىل أعلم.(1)السحمة

مرن  حكم الفحص اال تيراري للمحتروى الروراثي ملصرلحة اإلنجرابيمكن توضيح 

  حل املسائل التالية:

 

 ائز  عًا، وال أعلم يف الفحص اال تياري للمحتوى الوراثي للمقبلني عىل الزواج 

 ، ومن األ لة عىل ذلك: (3)، بل نص بعضهم عىل استحبابه(2)ذلك  حهاً 

                         
   .213-212ص-األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامل الوراثة والتكاثر للسيد مهران انظر:( 1)

صردرت برذلك هقرد  (2/1451ندوت الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البيي والعحج اجليني )( انظر: 2)

مو رن ، 291ص-هقره القضرايا الطبيرة املعرا ت للقرره  ا،ري ، توصية املنظمة اإلسحمية للعلوم الطبيرة

إللرزام برالفحص الطبري  برل مدى ميوعية ا (،1/301) -اإلسحم من األمراض الوراثية ملحمد شبة 

، 195-193ص - ضررايا هقهيررة يف اجلينررات البيررية لعررارف عرريل ، 149ص -الررزواج حلسررن صررح  

 -مسرتجدات هقهيرة ألسرامة األشرقر ، 324ص -املحمردي  بحوث هقهية يف مسائل طبية معا ت لعريل

-220ص -مهرران  األحكام اليعية والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد ،81ص 

، 149-81ص -أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ ، 50ص -أحكام اجلنني لعمر ،رانم ، 225

، أحكرام األمرراض املعديرة 991ص -النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنرى الررا ح 

أمهية الثقاهة الطبيرة  ،391ص -، املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى 291ص -لعبد اإلله السين 

 - لرة اليريعة والدراسرات اإلسرحمية  - / ياسرني حممرد ،را ي  -لل طاب وهحصرهم  برل الرزواج 

ذو  -العرد  األربعرون  -السنة اخلامسرة عيرت  -كلية الييعة والدراسات اإلسحمية  - امعة الكويت 

 .   312-291ص - م2444هر/مارس1024القعدت 

 .  90ص -لوراثية إليا  أ د اهلندسة ا ( انظر:3)
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كام يف  وله تعاىل: بوا من ا  الذرية الطيبة، أن أنبيار ا  وعبا  ا  الصاحلني طل[ 1]

﴿                ﴾(1) ،

           ﴿ و وله سبحانه:

 ﴾(2) ، ،والذرية ال تكون طيبة و رت عني عىل الكامل إذا كانت مشوهة اخللق

 بل  املحتوى الوراثي هحصعىل ميوعية  ذلكنا صة األعضار، مت لفة العقل هدل 

 . (3)الزواج حتقيقا لكامل الذرية من  هة الصحة

) دريوا  : عىل حسن ا تيار املرأت التي يرا  الزواج منها، هقال حث الشارع[ 2]

با إليهم(  ج
با األْكَونءل وَأْنك   ج

، وهذا يشمل الصفرات اخِلْلقية واخلُُلقيرة، (4)لي وكمل َواْنك 

                         
   .[39، اآلية ]سورت آل عمران( 1)

 .    [10سورت الفر ان، اآلية ]( 2)

 -مستجدات هقهية ألسرامة األشرقر ، 193ص - ضايا هقهية يف اجلينات البيية لعارف عيل  ( انظر:3)

 -العيسى املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز ، 51-55ص -أحكام اجلنني لعمر ،انم ، 80-83ص

النروازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات ، 88ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ ، 315ص

 .   914ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

؛ وصرححه ( من حديث عائشة 1819ر م ) -باب األكفار -يف كتاب النكا  ( رواه ابن ما ه 0)

(، لكررن تعقبرره الررذهبي يف التل رريص هقررال: 2191ر ررم ) -احلرراكم يف املسررتدرك يف كترراب النكررا  

، واألكثررر عررىل ضررعن هررذا احلررديث كررام يف كشررن اخلفررار «وعكرمررة ضررعفوه احلررارث مررتهم،»

(: 8/125(، و ررال احلرراهظ ابررن حجررر يف هررتح البرراري )3/118التحقيررق ) ح(، وتنقرري1/359)

، و ال «ا ين باال رويقوى أحد اإلسن ويف إسنا ه مقال، وأ ر ه أبو نعيم من حديث عمر أيضا،»

هاحلررديث بمجمرروع هررذه املتابعررات والطرررق، »(: 3/51الشرريخ األلبرراين يف السلسررلة الصررحيحة )

   .«صحيح بح ريب  وحديث عمر
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  .(1)وبعي هذه الصفات اخِلْلقية ال تتبني إال بإ رار هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج

ملا  طب امرأت:   للمغةت بن شعبة  ىل امل طوبة كقولهأحا يث النظر إ[ 3]

، هرريمكن االسررتدالل هبررذه األحا يررث عررىل (2)(دح ظيدديكاممنندده أحددر، أ   ددؤْ  انظددر إليهددنل)

 . (3)رضورت معرهة العيوب يف امل طوبة، ومن ذلك العيوب الوراثية

ويًا هحبد أن يكون أن األيت هي اللبنة األوىل يف بنار األمة، ولكي يكون بناتها   [0]

أهرا ها أصحار، و هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج هيه  ايرة لرأليت مرن األمرراض 

  .(4)الوراثية

أن الغرررض املقصررو  مررن الررزواج هررو السرركن واملرررو ت والر ررة وإجيرررا  النسررل [ 5]

السليم، وال يتحقرق هرذا األمرر إذا كانرت الذريرة مصرابة برأمراض يستع ر عح هرا أو 

                         
النروازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات  ،141ص -أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ ( انظر: 1)

   .311ص -اهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى املح ،911ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

هرذا »( و رال: 1491ر رم ) -باب مرا  رار يف النظرر إىل امل طوبرة -رواه الرتمذي يف كتاب النكا  ( 2)

(؛ 3235ر م ) -إباحة النظر  بل التزويج -والنسائي يف املجتبى ر يف كتاب النكا  ، «حديث حسن

ر ررم  -( 2/114) -ر إىل املرررأت إذا أرا  أن يتزو هررابرراب النظرر -وابررن ما رره يف كترراب النكررا  

(، و البوصرةي 2181ر رم ) -(؛ وصححه احلاكم يف املستدرك يف كتاب النكرا  1911، 1915)

   (.5/118(، والضيار املقديس يف امل تارت )2/144يف مصبا  الز ا ة )

 -لعبرد العزيرز العيسرى  املحاهظرة عرىل الصرحة، 85ص  -مستجدات هقهية ألسرامة األشرقر  ( انظر:3)

 .  913ص -النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح ، 311ص

، النروازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات 140ص -أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ  ( انظر:0)

 -ملحمرد شربة  ، مو رن اإلسرحم مرن األمرراض الوراثيرة915ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

(1/335)  . 
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تحيل، وهحص املحتوى الوراثي  بل الزواج هو طريق لتجنب الزواج الذي يؤ ي إىل يس

 . (1)والوسائل تأ ذ أحكام الغايات، إجيا  نسل مريي

ويردهع  ،أن هحص املحتوى الوراثي  برل الرزواج حيقرق مصرالح  عيرة را حرة[ 1]

 .(2)وال يضا ه ،وهو من  ضار ا  و دره ،مفاسد ا تامعية ومالية متو عة

هيه رضر بالذرية يف حالرة كرون الوالردين  أن عدم إ رار هحص املحتوى الوراثي[ 1]

حاملني للجينات املعتلة؛ ألن ذلك يؤ ي إىل احتامل انتقال هذه اجلينات إىل الذرية، ومرن 

ثم إصابة بعضها هبذا املرض الوراثي الذي يسرببه هرذا اجلرني املعترل، و هحرص املحتروى 

ة سحمة الرا،بني يف الزواج من األمراض الوراثية الشائعة، هيكون حيصل به معره الوراثي

 . (3)(الرض   زال)ميوعًا،  ررًا هلذا الرضر، عمًح بالقاعدت اليعية 

، وذلك (4)لكن رأى بعّي أهل العلم أن هذا الفحص ،ة مستحب، وأنه ال حا ة له

 ملا ييل: 

                         
، النروازل امل تصرة براملرأت يف العبرا ات 140ص -أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد الشرويرخ  ( انظر:1)

 -، مو رن اإلسرحم مرن األمرراض الوراثيرة ملحمرد شربة 913ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

 .  311ص -(، املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى 1/335)

، مو ن اإلسحم 915ص -النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح  انظر:( 2)

، 81ص  -(، مسرتجدات هقهيرة ألسرامة األشرقر 1/335) -من األمراض الوراثيرة ملحمرد شربة 

 .  190ص - ضايا هقهية يف اجلينات البيية لعارف عيل 

 -، مسرتجدات هقهيرة ألسرامة األشرقر 145ص -الشرويرخ أحكرام اهلندسرة الوراثيرة لسرعد  ( انظر:3)

 .  81ص

-3/149هتراوى إسرحمية )كرام يف  سامحة الشريخ عبرد العزيرز برن عبرد ا  برن براز   ب  بل( 0)

148)  . 
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إ  اهلل صدز وجدل ):   ال النبري [ أن الوا ب عىل العبد إحسان الظن با ، كام1]

هحرص املحتروى ، وإذا هعرل ذلرك هرح حيتراج إىل إ ررار (1)( مبل: أنن صيت ظد  ص دتي  

  بل الزواج. الوراثي

 ،برأن األ رذ باألسرباب ال يتعرارض مرع إحسران الظرن برا و ت نب ش  دذا الدتليل: 

برره، ومررن األ ررذ هرراملؤمن مررأمور بفعررل األسررباب مررع التوكررل عررىل ا ، وإحسرران الظررن 

باألسباب إ رار هحص املحتوى الروراثي  برل الرزواج للتأكرد مرن سرحمة الرزو ني مرن 

 .(2)اجلينات املعتلة

أن هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج يعطي نتائج ،ة صحيحة، وحينئذ تكون [ 2]

 .القرارات املبنية عليه ،ة صحيحة

الفحص ،ة صرحيحة، ههرو جيررى  بعدم التسليم بكون نتائج و ت نب ش  ذا التليل:

  ة نتائجه، ولو سلمنا هرضًا و وع هذا األمرر،  -بإذن ا   -وهق  طوات علمية تضمن 

 .(3)ههو را ع إىل الوسائل املتبعة يف إ رائه يف بعي املراكز الطبية، ال إىل الفحص نفسه

ار هرذا أن األصل سحمة الزو ني مرن املررض الروراثي، هتنتفري احلا رة إىل إ رر[ 3]

 الفحص.

                         
﴿ :باب  ول ا  تعاىل -رواه الب اري يف كتاب التوحيد ( 1)       ﴾- ( ؛ 1814ر م)

﴿ :  تعاىلوباب  ول ا        ﴾ - ( ؛ ومسلم يف كتاب الدعوات 1411ر م)

باب يف احلي عىل التوبة  -و -باب احلث عىل ذكر ا  تعاىل  -الذكر والدعار والتوبة واإلستغفار 

 .  من حديث أيب هريرت  (؛2115ر م ) -والفر  هبا

النرروازل امل تصررة برراملرأت يف العبررا ات  ،89ص -اثيررة لسررعد الشررويرخ أحكررام اهلندسررة الور ( انظررر:2)

 .  911ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

، النرروازل امل تصررة برراملرأت يف العبررا ات 89ص -أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ  ( انظررر:3)

 .  318ص -ى ، املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيس911ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 
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برأن هحرص املحتروى الروراثي  برل الرزواج إنرام هرو للو ايرة  و ت نب ش  دذا الدتليل:

والتحرز، و د أثبت الطب احلديث أن هنراك صرفات وراثيرة متنحيرة ال تكرون ظراهرت يف 

الوالدين، لكنها تظهر يف األوال  بعرد ذلرك؛ بسربب أن األبروين حيمرحن هرذه الصرفات، 

رار هذا الفحص حتى يكون كرل واحرد مرن الرزو ني عرىل بينرة هريام هاحلا ة  ائمة إىل إ 

  .(1)يقدم عليه

الفحص اال تياري للمحتروى الروراثي للمقبلرني عرىل وعىل كلٍّ هح إشكال يف  واز 

حماهظررة عررىل صررحة األيت إذ األصررل يف األشرريار اإلباحررة، ويف هررذا الفحررص  الررزواج؛

، كام أن هيره إعرامالً للقاعردت وت املجتمع املسلمومن ثم   ،وضامن لقوهتا وعطائها ،املسلمة

 برل الرزواج هرو  هحص املحتروى الروراثي(، هالغرض من التمع أوىل ب  الرمعاليعية )

احلرد مرن الرزواج برني حراميل املورثرات املعتلرة، وهرذا يرؤ ي إىل تقليرل املواليرد املصررابني 

الرذي هرو أسرهل مرن رهعره باألمراض الوراثية، ويف ذلك حتقيق لدهع الرضر  بل و وعه 

 بعد و وعه.

مظنرة إصرابة الذريرة بمررض ويتأكد إ رار هذا الفحص يف احلاالت التي تقروى هيهرا 

و و  صلة  رابة برني ، أو عند انتشار أمراض وراثية معينة يف املجتمعكام يف حالة  وراثي:

 . (3()2)من العائحت التي هلا تاريخ وراثي لبعي األمراض اخلطيبني

                         
، النرروازل امل تصررة برراملرأت يف العبررا ات 88ص -أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ  ( انظررر:1)

 .  318ص -، املحاهظة عىل الصحة لعبد العزيز العيسى 911ص -وأحكام األيت ملنى الرا ح 

 .  85-10ص -رخ أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشوي( انظر موضوع زواج األ ارب تفصيًح يف: 2)

األحكرام اليرعية والقانونيرة للترد ل ، 190ص - ضايا هقهية يف اجلينات البيية لعارف عيل  انظر:( 3)

                    أحكررام اهلندسررة الوراثيررة لسررعد الشررويرخ، 190ص -يف عوامررل الوراثررة والتكرراثر للسرريد مهررران 

 .  915ص -ام األيت ملنى الرا ح النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحك، 141ص-



           

 

 

 

749 
 

  رار يف  ررار املجمرع الفقهري اإلسرحمي برابطرة العرامل اإلسرحمي مرا يريل: رد و ،هذا

يول املجلس احلكومات واملؤسسات اإلسحمية بني الوعي بأمهيرة الفحروص الطبيرة »

 بل الزواج والتشجيع عىل إ رائها، وتيسة تلك الفحوص للرا،بني هيها، و علها يية 

 .(1)« ال تفشى إال ألصحاهبا املبا ين

ويمكن للدول توعية وتشجيع املجتمع عىل هحص املحتوى الروراثي  برل الرزواج برام 

 ييل: 

وعن  ،ني الوعي بأمهية هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج عرب وسائل اإلعحم[ 1]

 والدعاية. ات،واملحارض ات،طريق الندو

 .ه  اناً تشجيع أبنار املجتمع عىل هحص املحتوى الوراثي  بل الزواج بتوهة[ 2]

 توعية الشباب يف املرحلرة الثانويرة بأمهيرة هحرص املحتروى الروراثي  برل الرزواج[ 3]

إ رار هذا الفحص يف املرحلة الثانويرة  يتملتكوين أيت سليمة صحيًا وا تامعيًا، وحينئذ 

يطالب ومن ثّم  ،شها ت طبية تبني حالته الصحيةالطالب ويعطي  ،أو بعدها أو  بلها بقليل

 . (2)القايض عند عقد الزواجذون النكا  أو مأهبا 

 

أ ى انتشار طريقة التلقيح الصناعي اخلار ي إىل إمكانية تشر يص بعري األمرراض 

 ليرة الوراثية يف البويضة امللقحة إذا بدأت يف االنقسام والتكاثر إىل  حيا، وذلرك بأ رذ 

 ،واحدت منها لفحصها، ملعرهة ما إذا كانت مصابة باملرض الوراثي املطلروب هحصره أو ال

هإن كانت سرليمة نقلرت برا ي اخلحيرا إىل الررحم، وإن كانرت مصرابة مل ينقرل يشر منهرا، 

                         
 .  305ص - رارات املجمع الفقهي اإلسحمي لرابطة العامل اإلسحمي  ( انظر:1)

 .  992ص -النوازل امل تصة باملرأت يف العبا ات وأحكام األيت ملنى الرا ح  ( انظر:2)
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، ولكرن هلرا عيروب كثرةت وهذه الطريقة تقلل من وال ت أطفال مصرابني برأمراض وراثيرة

 أمهها ما ييل: 

 هنا باهظة التكالين.أ[ 1]

انكشاف عورت كأهنا ال ختلو من املحاذير املو و ت يف التلقيح الصناعي اخلار ي: [ 2]

 املرأت املغلظة.

أن اخللية التي تنقل إىل الرحم عىل اعتبرار أهنرا سرليمة مرن املررض الروراثي  رد تكرون [ 3]

األمرراض الوراثيرة، مصابة بمرض وراثي آ ر؛ ألن الفحص اجليني ال يكرون شرامًح جلميرع 

 وإنام هو ألمراض معينة، هغايته سحمة اخللية من املرض الوراثي املفحوص هحسب.

أن نسبة نجا  احلمل باست دام طريقة التلقيح اخلار ي ال تزال متدنية يف أحسن [ 0]

 املراكز العاملية، وهذا ما ينطبق عىل هذه الطريقة يف اإلنجاب، إال أن النسبة سرتتفع؛ نظرراً 

 ألن الزو ني ال يعانيان من العقم، ومن ثم تكون نسبة حدوث احلمل أكرب.

 بسبب التلقيح الصناعي. إمكانية حدوث احلمل املتعد [ 5]

 (1) أن هذا الفحص ال جيري حتى اآلن إال يف مراكز حمدو ت يف العامل.[ 1]

 راثيو د ا تلن الفقهار والباحثون املعا ون يف حكم إ ررار هحرص املحتروى الرو

إذا و دت  بل نقلها إىل الرحم،  ملعرهة و و  مرض وراثي هيهاوذلك ، للبويضة امللقحة

، مثل و و  مرض وراثي يف الزو ني أو أحدمها يمكن انتقالره إىل ذريرتهام حا ة معتربت:

 وبيان ا تحههم كام ييل:

                         
يات الر ن يف تدبة ، آ182-198ص -أعطني طفح بأي ثمن لسمة عباس )الطبعة الثانية( ( انظر:1)

،  ليل العقم واإلنجاب عند املرأت والر رل لعبرد السرحم 115-113ص -األرحام لتوهيق علوان 

 -، الوراثررة ملحسررن احلررازمي 01ص -، الفحررص  بررل الررزواج ملحسررن احلررازمي 10ص -أيرروب 

 .  120-121ص -، أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ 101ص
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 األقوال يف املسألة: 

يضة امللقحة، وهبذا صدر  ررار لبولجيوز إ رار هحص املحتوى الوراثي  المبل األول:

 .(2)، وإليه ذهب بعي الباحثني(1)مجعية العلوم الطبية اإلسحمية األر نية

لبويضة امللقحة، وإليه ذهب بعي لحيرم إ رار هحص املحتوى الوراثي  المبل الثنين:

 .(3)الباحثني

 أدلة األقوال:

ء م ددص امل يددب، إجددراالمددنئدب  ظعددتح جددبا   الثددنينأمدد نب المددبل أوالً: اسدديتل 

 ظام  يل: د ب ضب املدم بلالب اثت 

لبويضة امللقحرة ال يمكرن إ رراته إال إذا ترم تلقريح لأن هحص املحتوى الوراثي [ 1]

البويضات  ارج اجلسد، و د اشررتط العلرامر الرذين أ رازوا هرذا النروع مرن التلقريح أن 

 . (4)القيد منتن هنايتعني است دام هذا األسلوب يف التلقيح لتحقيق اإلنجاب، وهذا 

ملصرلحة  رارج اجلسرد الصرناعي أنه ال هررق برني التلقريح بو ت نب ش  ذا التليل: 

فحص اخلحيا، نظرًا لو رو  احلا رة يف كرل منهام،وحينئرذ يأ رذ حكمره، اإلنجاب أو ل

 .(5)وهو اجلواز

                         
 .  (2/218) - ا ت يف ضور الييعة اإلسحمية ضايا طبية مع ( انظر:1)

، 228ص -األحكام اليعية والقانونية للتد ل يف عوامرل الوراثرة والتكراثر للسريد مهرران  ( انظر:2)

   .129ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ ، 91-94ص -اهلندسة الوراثية إليا  أ د 

 لرة البحروث الفقهيرة  - . عبرد الفترا  حممرو  إ ريرس  -الفحص اجلينري يف نظرر اإلسرحم ( انظر: 3)

مجررا ى اآل رررت  -مجررا ى األول  -ربيررع األول  - 58العررد   -السررنة اخلامسررة عيررت  -املعررا ت 

 لرة  امعرة أم  - .نرا  برن عبرد ا  املريامن  -نظرت هقهية لإلرشا  اجلينري ، 111ص -هر 1020

 .  549ص -هر 1021صفر  - 24العد   - 12املجلد  -القرى 

 .  110ص -الفحص اجليني لعبد الفتا  إ ريس  ( انظر:0)

 .  121ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:5)
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لبويضة امللقحة يتطلب كشن املرأت عورهترا املغلظرة لأن هحص املحتوى الوراثي [ 2]

مام الطبيب األ نبي عنها أل ذ البويضرات منهرا، وكشرن العرورت املغلظرة أمرر حمررم ال أ

 . (1)ال يعد من مواطن الرضورات التي تبيح ذلكوهذا الفحص يبا  إال للرضورات، 

أن التأكد من سحمة اللقيحة من املرض الوراثي و دت هيره ب :و ت نب ش  ذا التليل

غلظة، وحينئذ هإن هذا املوضرع يسرتثنى مرن النصروص احلا ة التي تبيح كشن العورت امل

احلنجب ايزل بيزلب الرضو ة صنبب كنن  )العامة املحرمة إعامالً للقواعد اليعية، كقاعدت: 

  .(2)(أو  نمب

اإل هاض الطبيعري لأل نرة املصرابة بجينرات معتلرة الرذي حيردث يف األشرهر [ أن 3]

لبويضة امللقحة، ومرا يرتترب لوى الوراثي الثحثة األوىل من احلمل يغني عن هحص املحت

 . (3)عليه من سحب البويضات من املرأت، وتلقيحها  ارج  سدها

 مرن األ نرة املشروهة، %14أن األرحام وإن كانت جتهي طبيعيًا ب :و ت نب ش  ذا التليل

بردليل حصرول وال ات أل نرة مشروهة، هربعي األ نرة  إال أنه يبقى منها ما  د حتملره املررأت،

 .(4)ملصابة ال جتهضها األرحام،وهذا يتطلب هحص اخلحيا للتأكد من سحمة  ل املرأتا

إجدراء م دص امل يدب، الدب اثت المدنئدب  ظجدبا   األولأم نب المبل ثننيًن: اسيتل 

 ظام  يل: د ب ضب املدم بل

لبويضة امللقحة ال خيتلن عن التلقيح  ارج اجلسرد لأن هحص املحتوى الوراثي [ 1]

الفحص  بل نقلها إىل الرحم، وما عدا ذلك هح هررق بيرنهام، هلا  ى كون اللقائح جيرإال يف

                         
 .  110ص -الفحص اجليني لعبد الفتا  إ ريس  ( انظر:1)

 .  121ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:2)

 .  111-115ص -الفتا  إ ريس الفحص اجليني لعبد  ( انظر:3)

 .  121ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:0)
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، نظرًا للحا ة إليره، وهرذا (1)و د ذهب مجهور أهل العلم إىل  واز التلقيح  ارج اجلسد

املعنى مو و  يف هحص اخلحيا، بل هو أوىل، نظرًا للمعانات واملشقة احلاصلة بوال ت طفرل 

  .(2) ذ حكمه وهو اجلوازوحينئذ يأ ،مشوه

 ،لبويضرة امللقحرةلأن هناك مصالح مرتتبة عىل إ ررار هحرص املحتروى الروراثي [ 2]

معرهة األمرراض الوراثيرة املو رو ت هيهرا، وذلرك لو ايرة النسرل منهرا، أمرا املفاسرد  يوه

 املرتتبة عىل هذا الفحص هتتمثل يف أمرين:

 ررد تقرردم أنرره ال حرررج هيرره لقيررام  أنرره يسررتلزم كشررن العررورت املغلظررة: وهررذا األول:

 .(3)احلا ة

ما يمكن أن يرتتب عىل ذلك من إتحف للبويضات امللقحة: وهذا ال حرج هيره  الثنين:

وذلك ألن البويضة امللقحة ال تعد  نينًا، وال حرمة هلرا  برل نقلهرا إىل الررحم عرىل  أيضًا؛

 .(5()4)الصحيح

وستان   وصت أصظ هن رض ًا ظن اكنب ب  إلا اعن ض)أنه أن من  واعد الييعة [ 3]

 عندنا مفسدتان: تويف هذا الفحص تعارض ،(أ وهام

 .لبويضة امللقحةلمفسدت عدم إ رار هحص املحتوى الوراثي  األوىل:

 املفسدت املرتتبة عىل إ رار التلقيح  ارج اجلسد.الثننيب: 

                         
 .  131( انظر ما تقدم ص1)

 .  128ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:2)

   .809( ص3)

 .  110، 511، 311-310( انظر ما تقدم ص0)

   (.228-2/221) -ة اإلسحمية  ضايا طبية معا ت يف ضور الييع ( انظر:5)
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ىل أ فهام، وبالنظر هالوا ب حينئذ النظر يف كلتا املفسدتني، وتقديم أعظمهام رضرًا ع

نجد أن املفسدت األوىل أعظم؛ وذلك ملا  د يرتتب عليهرا مرن وال ت  نرني مشروه، هيرؤ ي 

ذلك إىل معانات أهله، وحصول آالم له ولوالديه، ثرم إذا نظرنرا إىل مفسردت إ ررار التلقريح 

 ارج اجلسد نجد أهنا أ رن، ألهنرا تتعلرق بكشرن العرورت املغلظرة، ههري إذًا أ رن مرن 

هرإن الوا رب  َثرمومرن  ،لبويضرة امللقحرةلدت عدم إ ررار هحرص املحتروى الروراثي مفس

  .(1)وذلك بإ رار هذا الفحص ،مراعات املفسدت األوىل

هررو القررول األول القررايض بجررواز إ رررار هحررص املحترروى  -وا  أعلررم  -الرررا ح 

 لبويضة امللقحة عند احلا ة إىل ذلك، وذلك: لالوراثي 

 ما استدلوا به.لقوت [ 1]

 لضعن ما استدل به أصحاب القول الثاين، مع اجلواب عام استدلوا به.[ 2]

أنه عىل القول باجلواز جيب مراعات مجيع اليوط التي اشرتطها إىل لكن ال بد من التنبه 

، ومن َثم يمكرن القرول بأنره يشررتط جلرواز إ ررار هحرص (2)املجيزون للتلقيح الصناعي

 ما ييل:  لبويضة امللقحةلاملحتوى الوراثي 

أن تدعو احلا ة إل رار هذا الفحص، برأن يو رد مررض وراثري يف الرزو ني أو [ 1]

 أحدمها يمكن انتقاله إىل ذريتهام.

أن يؤمن ا تحط األنساب بو و  ضامنات كاهية متنرع اسرتعامل منري ،رة الرزوج [ 2]

 رانون يرنظم هحرص وبويضة ،ة الزو ة يف كل مراحرل التلقريح الصرناعي، وأن يصردر 

 بحيث يرتتب عىل كل من يتحعب عقوبات را عة.  ،لبويضة امللقحةلاملحتوى الوراثي 

                         
 .  128ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:1)

 .  101-138( انظر: ما تقدم ص2)
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أن يتم التحقق من  يام الزو ية بني من أ ذ منه السائل املنوي واملرأت املرا  تلقيح [ 3]

عح رة بويضتها، هرح يكفري أن ترتمَّ عمليَّرة التَّلقريح الُصرناعّي برني ر رلَّ وامررأت ترربطهام 

و يَّة ما زالرت  ائمرًة،  زو ية، بل جيب إضاهة إىل ذلك أن تتمَّ عمليَّة التَّلقيح والعح ة الزَّ

 بالرتايض بني الزو ني. لبويضة امللقحةلوأن يتم هحص املحتوى الوراثي 

أن يتم مراعات أحكام الفحص الطبي املتعلقة بكشن العورت، حيث يكون كشرن [ 0]

ورت املقردرت بقردرها، وأن يكرون املعرالج امررأت مسرلمة إن أمكرن العورت  ائزًا عند الرضر

ذلك، وإال هامرأت  ،ة مسلمة، وإال هطبيب مسلم ثقة، وإال هغة مسلم هبذا الرتتيب، هإن 

 كان الذي جيري عملية التلقيح ر ًح هيشرتط انتفار اخللوت.

إ رار التلقيح الصناعي  التنّبه إىل أن اخلحف املتقدم ينبغي أن يكون يف حال يبقىلكن 

لبويضة امللقحة ملعرهة و و  مرض وراثي هيها  بل نقلها لهبدف هحص املحتوى الوراثي 

حيرث  -إىل الرحم، أما إذا كان الغرض من إ رار التلقيح الصناعي هو حتقيرق اإلنجراب 

 ، و ار هذا الفحص بالتبع، هإنه ليس هنراك و ره للقرول-كان هذا اإل رار  ائزًا  عًا 

، وا  (1)( ث   ا عًن بدن ال  ث د  اسديمالالً بالتحريم يف هذه احلالة، والقاعدت اليعية أنه )

 تعاىل أعلم.

 

عرىل هحرص اجلنرني أثنرار  فحص املحتوى الوراثيساعدت التقنيات احلديثة اخلاصة ب

الباحثون من تش يص بعي األمراض الوراثية التي حيملهرا اجلنرني، احلمل، حيث متكن 

وذلك بأ ذ عينة من  حيا اجلنني و راستها لتحليل اجلينات، والغرض من هذا الفحص 

هو االكتشاف املبكر للمرض الوراثي املصاب به اجلنني، ومرن ثرم الرتمكن مرن التفرف 

                         
 .  133ق 289ص -(، القواعد البن ر ب 3/311( انظر: املنثور يف القواعد للزركيش )1)
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لوراثيررة للوالرردين الخترراذ القرررار والعررحج بررام تتطلبرره كررل حالررة، وإعطررار االستشررارت ا

  .(1)املناسب

 أثنار احلمل، وهي:  فحص املحتوى الوراثيوتو د ثحث وسائل رئيسة ل 

 الوسيلة األوىل: فحص السائل احمليط باجلنني )السائل األمنيوسي(:  

هو السائل الذي يو د هيه اجلنني أثنرار نمروه يف الررحم، ويو رد هيره  السائل األمنيويس

من  حيا  سم اجلنني؛ ألن اجلنني أثنار نموه وتكوينه ترذهب بعري  حيراه إىل هرذا أنواع 

السائل، هيمكن معرهة التكوين الوراثي للجنني، وذلك بسرحب عيرين ملليلررتًا مرن هرذا 

السائل بإبرت طويلة   يقة تد ل يف الربطن هرالرحم، ويرتم ذلرك بمسراعدت  هراز املو رات 

اجلنرني واملشريمة والسرائل، وذلرك حترى يتفرا ى الطبيرب هوق الصوتية الرذي حيرد  مكران 

إصابة اجلنني أو املشيمة بأذى، ثم بعد ذلك يقوم األ صائي بتحليل اخلحيا اجلينية املو و ت 

يف السائل، وذلك بزراعتها يف بيئة  اصة، ثم هحصها ملعرهة األمراض الوراثية والتشوهات 

توهرهرا يف معظرم و ، و لرة مضراعفاهتا،ة إ رائهاسهولاملو و ت هيها، وتتميز هذه الطريقة ب

 . أما أبرز عيوهبا ههي:  لة تكلفتها املا ية، واملراكز الطبية يف  ول العامل

يف األسرربوع  حيررث يررتم [ أن هررذا الفحررص يررتم إ ررراته يف و ررت متررأ ر مررن احلمررل،1]

أيام إىل أربعة اخلامس عي أو السا س عي من احلمل، وحتتاج زراعة اخلحيا عا ت من عيت 

ومن ثم هح تظهر نتائج الفحص إال بعرد ميضر أربعرة أشرهر  عي يومًا للحصول عىل النتائج،

 من احلمل، وحينئذ تنتفي الفائدت منها يف إمكانية اإل هاض ملن حتمل  نينًا مشوهًا.

[ عمليررة سررحب السررائل مررن احلامررل ال ختلررو مررن خمرراطر، هقررد يتعرررض احلمررل 2]

ر هقد  زر من السائل املحيط باجلنني عىل صحة اجلنرني واسرتمراره يف لإلسقاط، و د يؤث

                         
 .  191ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:1)
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، و د %4.5الرحم، و د و د أن نسبة اإل هاض ترتفع بسبب است دام هذه الوسيلة إىل 

 . (1)%1 درت هذه النسبة يف بعي املرا ع الطبية بر 

  الوسيلة الثانية: أخذ عينة من املشيمة:

أ ذ عينرة منهرا بإ  رال  سرطرت مرنرة مرن  ني، ويمكنيو د يف املشيمة  حيا من اجلن

عنق الرحم إذا كانت املشيمة من فضة، كام يمكن أ ذ عينة منها بإ  ال إبرت يف البطن إذا 

كانت املشيمة مرتفعة، ويف كلتا الطريقتني البد من است دام  هاز املو ات هوق الصوتية 

هة اإلصابة باملرض الوراثي، وتتميرز لتحديد مكان املشيمة، ثم تفحص  حيا املشيمة ملعر

هذه الطريقة بإمكانية عمل الفحص يف مرحلة مبكرت من احلمل نسربيًا، حيرث يرتم إ ررار 

اخلحيا من عيت أيام  هذا الفحص يف األسبوع السابع أو الثامن من احلمل، وحتتاج زراعة

ىل النتائج  برل نفرخ إىل أربعة عيت يومًا للحصول عىل النتائج،  ا يساعد عىل احلصول ع

 %2الرو  يف اجلنني، أما عيوهبا ههي أهنا  د تسبب ارتفاعرًا يف نسربة اإل هراض تصرل إىل 

 . (2)هوق املعدل الطبيعي

                         
، أعطنري طفرح برأي ثمرن لسرمة 191-191ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسرعد الشرويرخ  ر:( انظ1)

،  ليرل احلمرل والروال ت للينرة 128ص -، موسوعة املرأت الطبية لسبةو هرا وري 01ص -عباس 

، تطرور اجلنرني ملحيري الردين 190ص -، طفلك من احلمل إىل الوال ت لفرا وري 28ص -شبارو 

،  ليرل 109-101ص -يات الر ن يف تدبة األرحام لتوهيرق علروان ، آ151-155ص -العلبي 

، الفحرص  برل الرزواج ملحسرن 10ص -العقم واإلنجاب عند املررأت والر رل لعبدالسرحم أيروب 

 -، احلمل تساتالت وإ ابرات لتشرامربلني 101ص -، الوراثة ملحسن احلازمي 09ص -احلازمي 

 .  111ص -، روعة اخللق ملا د طيفور 01ص

 -، أعطني طفح برأي ثمرن لسرمة عبراس 199ص -الوراثية لسعد الشويرخ  حكام اهلندسةأ ( انظر:2)

 -،  ليرل احلمرل والروال ت للينرة شربارو 131ص -، موسوعة املرأت الطبية لسبةو ها وري 01ص

،  ليل العقم واإلنجاب عند املرأت 108ص -، آيات الر ن يف تدبة األرحام لتوهيق علوان 29ص

 .  09ص -، الفحص  بل الزواج ملحسن احلازمي 10ص -ر ل لعبد السحم أيوب وال
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 الوسيلة الثالثة: أخذ عينة دم من احلبل السري للجنني:

يمكن أ ذ عينة من  م اجلنني من احلبل الرسي بواسطة إبرت رهيعرة ترد ل مبرا ت يف 

هالرحم حترى تصرل إىل احلبرل الرسري الرذي يمكرن رتيتره بجهراز املو رات هروق  البطن

الصوتية، وبعد سحب العينة تزرع اخلحيا لتشر يص اجلينرات املعتلرة احلاملرة لألمرراض 

الوراثية، ويكون إ رار هذا الفحص بعد األسبوع الثرامن عير مرن احلمرل، وذلرك عنرد 

هرذه الطريقرة بأهنرا ترتم بسرهولة وتتميرز  و و   رائن عىل إصابة اجلنرني بمررض وراثري،

كام أن نسبة حدوث املضاعفات هيها  ليلة، أما عيوهبا هتتمثرل يف أنره يرتم إ راتهرا  ،ويرس

بعررد أن تكررون الرررو   ررد نف ررت يف اجلنررني، وبالتررا  هررح هائرردت منهررا يف إتاحررة هرصررة 

  .(1)اإل هاض ملن كانت حتمل  نينًا مشوهاً 

عرا ون يف حكرم هحرص املحتروى الروراثي أثنرار احلمرل، و د ا تلرن البراحثون امل

 وبيان ا تحههم كام ييل:

 األقوال يف املسألة: 

جيروز إ ررار هحرص املحتروى الروراثي أثنرار احلمرل إذا ترم إ رراته  المبل األول:

واحلصررول عررىل نتائجرره  بررل نفررخ الرررو  يف اجلنررني وإال حرررم، وإليرره ذهررب بعرري 

 .(2)الباحثني

 بيطني:إ رار هحص املحتوى الوراثي أثنار احلمل  جيوز المبل الثنين:

أن تتوهر احلا ة الداعية للتش يص، وذلرك برأن تو رد  الئرل  ويرة عرىل إصرابة [ 1]

 احلمل بمرض وراثي.

                         
، أحكرام اهلندسرة 10ص -ليل العقرم واإلنجراب عنرد املررأت والر رل لعبرد السرحم أيروب ذ ( انظر:1)

 .  198ص -الوراثية لسعد الشويرخ 

 .  181ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:2)
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 انتفار الرضر من الفحص عىل األم واجلنني.[ 2]

 .(1)الباحثني أكثروإليه ذهب 

مطلقرًا، وإليره ذهرب  ثي أثنرار احلمرلإ رار هحص املحتوى الرورا حيرم المبل الثنلث:

 .(2)بعي الباحثني

 أدلة األقوال:

اسيتل أم نب المبل الثنلث المنئدب  ظ ربب إجدراء م دص امل يدب، الدب اثت أوالً: 

 :أثينء احل ل ظام  يل

تتطلب كشن العورت املغلظة أمرام  هحص املحتوى الوراثي أثنار احلمل[ إن طريقة 1]

  .(3)ا عند أ ذ عينات من  حيا اجلنني، وهذا أمر حمرممن ال حيل له النظر إليه

مرن املررض الروراثي و ردت هيره  اجلنرنيالتأكرد مرن سرحمة بأن  و ين ش  ذا التليل:

 .احلا ة التي تبيح كشن العورت املغلظة

[ إن نتائج هذه الفحوص ،ة   يقة، ههي ال تفيد القطرع بو رو  تشروه براجلنني أو 2]

ك ال تفيرد الظرن، ومرن ثرم هرإن القررارات التري تت رذ بشرأن و و  مرض وراثي، وكذل

 . (4)اجلنني بنار عليها تعد اعتدار عىل حياته، وحقه يف سحمة بدنه، وهو أمر حمرم  عاً 

                         
األحكررام اليرعية والقانونيرة للترد ل يف عوامرل الوراثررة ، 91ص -دسرة الوراثيرة إليرا  أ رد اهلن انظرر:( 1)

 -اهلندسررة الوراثيررة مررن املنظررور اليررعي لعبررد النررا  أبررو بصررل ، 232ص -والتكرراثر للسرريد مهررران 

 -  . حممرد الرزحييل -اإلرشا  اجلينري ، 548ص -لنا  امليامن  نظرت هقهية لإلرشا  اجليني، (2/144)

-رتيرة إسرحمية(  -ضمن بحوث ندوت )الوراثة واهلندسرة الوراثيرة واجلينروم البيري والعرحج اجلينري 

 (.  2/118) - سلسلة مطبوعات منظمة الطب اإلسحمي -الكويت  -هر23/1/1018

 .  121ص -الفحص اجليني لعبد الفتا  إ ريس  ( انظر:2)

 .  119-111ص - املصدر السابق ( انظر:3)

 .  122، 124ص - املصدر السابق نظر:( ا0)
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بعردم التسرليم بعردم   رة النترائج التري يتوصرل إليهرا برإ رار  و ت نب ش  ذا التليل:

ا يف بداية است ردام هرذه الفحروص، الفحوص أثنار احلمل، بل هي   يقة، و د يسّلم هبذ

لكن مع حصول التطور، وتقدم اخلربت، أصبحت نتائجها تفيد الظن الرا ح، هقد ذكرت 

 . (1)بعي املرا ع الطبية أن نتائجها ظنية، و د تصل إىل  ر ة اليقني

أنه ال جيوز إزالة الرضرر الناشرم  (الرض  ال  زال ظنلرض )[ إن مقتىض إعامل  اعدت 3]

ابة اجلنررني برراألمراض الوراثيررة بإحلرراق رضر آ ررر برره أو بأمرره، وهررذا متحقررق يف عررن إصرر

الفحوص اجلينية، ههي متثل  طرورت عرىل املررأت احلامرل، وكرذلك عرىل اجلنرني، هقرد ذكرر 

امل تصون أن أ ذ عينة من السائل املحيط باجلنني  د حيدث إ هاضا، أو نزيفا  ا ليا بينه 

بات إىل الرحم، أو  رحا للجنني، أو ثقبا يف كيس السائل  ا وبني أمه، أو إ  اال للميكرو

يتسبب يف هقدان كمية منه، وحدوث نقص يف هذا السائل يؤ ي إىل تشروه اجلنرني بسربب 

التصاق ،شار السائل به، كام أن أ ذ عينة مرن املشريمة  رد يرؤ ي إىل حردوث اإل هراض 

هذه الفحوص يرد لها يف  ائررت  ، وترتب هذه األرضار املتعد ت عىل%15بنسبة تصل إىل 

 .(2)لنهي الشارع عن الرضر كام  لت عليه القاعدت السابقة ؛احلظر

بأن ،اية ما  لت عليه القاعدت هو حتريم الرضر، وال نسلم أن هرذه  و ت نب ش  ذا التليل:

الطرق يف الفحص تؤ ي إىل إ هاض اجلنني، أو إحلاق أرضار به أو بأمه، ألن املر ع يف أمثال 

، %1إىل  %15هذه املسائل إىل أهل اال تصاص، و د شهدوا بان فاض نسبة اإل هراض مرن 

واكتسراب اخلرربت الكاهيرة، و ررروا أنره كلرام زا ت  رربت  ،وذلك بعرد تطرور أسراليب إ رائره

 . (3)الطبيب الذي جيري الفحص انحفضت نسبة اإل هاض واملضاعفات من إ رائه

                         
 .  180ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:1)

 .  122-124ص -الفحص اجليني لعبد الفتا  إ ريس  ( انظر:2)

 .  185ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:3)
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المدنئدب  ظجدبا  إجدراء م دص امل يدب، الدب اثت  الثدنيناسيتل أم نب المبل ثننيًن: 

 :أثينء احل ل ظام  يل

من تقليل  هناك مصالح مرتتبة عىل إ رار هحص املحتوى الوراثي أثنار احلمل[ أن 1]

من الفحص أثنار احلمرل هرو معرهرة  الوال ات املصابة بأمراض وراثية، حيث إن الغرض

 . (1)األبوين يف اختاذ  رار اإل هاض إصابة اجلنني باألمراض الروراثية، وهذا يفيد

بأن أكثر هذه الوسائل يف الفحرص ال يمكرن إ راتهرا ملعرهرة  و ت نب ش  ذا التليل:

إصابة اجلنني بالتشوهات إال بعد ميض سرتة عير أسربوعا مرن بدايرة احلمرل، وال يمكرن 

لفحروص ال وإذا ثبت أن نتائج هرذه ا احلصول عىل نتائجها إال بعد نفخ الرو  يف اجلنني،

تظهر إال بعد نفخ الرو  يف اجلنني، هإن إ رارها ال يرتترب عليره أي مصرلحة، حترى وإن 

 لت عىل و و  تشوه يف اجلنني، وذلك التفاق الفقهار عرىل حرمرة إ هراض اجلنرني بعرد 

 .(3()2)نفخ الرو  هيه

[ أن الوسائل تأ ذ حكم الغايات، والغاية من هذا الفحص هرو و ايرة اجلنرني مرن 2]

األمراض الوراثية، وهو ،رض ميوع، هكذلك ما يؤ ي إليه مرن هرذه الوسرائل الطبيرة 

 . (4)احلديثة

بعدم التسليم بكون الغرض من الفحص هو و اية اجلنني مرن  و ت نب ش  ذا التليل:

األمررراض الوراثيررة حتررى تكررون وسرريلته ميرروعة، بررل الغرررض إ هاضرره، كررام أن املرررا  

                         
 .  (2/144) - أبو بصل اهلندسة الوراثية من املنظور اليعي لعبد النا  ( انظر:1)

 .  1153ص ( انظر ما سيأيت:2)

 .  119-111ص -الفحص اجليني لعبد الفتا  إ ريس  ( انظر:3)

 .  (2/119) -اإلرشا  اجليني ملحمد الزحييل  ،91-94ص -اهلندسة الوراثية إليا  أ د  ( انظر:0)
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هي الوسائل امليوعة التري مل تتضرمن  نئل هلن أحكنح املمنمت()البسبالوسائل يف  اعدت: 

 . (1)مفسدت، وهذا الفحص هيه كشن لعورت املرأت املغلظة، وهذا أمر حمرم

المدنئدب  ظجدبا  إجدراء م دص امل يدب، الدب اثت  األولاسيتل أم نب المبل ثنلثًن: 

 :ة اجليني ظام  يلأثينء احل ل إلا ام إجراؤه واحلصبل صىل نينئجه   ل نوخ الروح 

هو وسيلة ملعرهة األمراض الوراثية التري  أن هحص املحتوى الوراثي أثنار احلمل[ 1]

 د يصاب هبا اجلنني، والغرض من ذلرك هرو اختراذ القررار الصرحيح بإ هاضره، هحقيقرة 

الفحص أنه وسيلة لتحقيق مقصرو ، وهرو إ هراض اجلنرني املشروه أو املصراب برأمراض 

 وإ هراض(، البسدنئل هلدن أحكدنح املمنمدت)لقاعدت عند أهرل العلرم أن وراثية  طةت، وا

بعد نفخ الرو  هيه أمر حمرم باتفاق أهل العلرم، هكرذلك مرا يرؤ ي إليره مرن طررق اجلنني 

 ،الفحص التي تكون بعد نفخ الرو ، أما إ هاضره  برل نفرخ الررو  هيره هلريس بممنروع

  .(2)هكذلك ما يؤ ي إليه من وسائل الفحص

األصل هو حتريم كشن املرأت عورهتا املغلظة، وبعي وسائل هحص املحتوى  أن[ 2]

الوراثي أثنار احلمل هيها كشن للعورت املغلظة، وأ ذ  حيا اجلنني بعد نفخ الرو  هيه ال 

وهرذا  لعدم الفائردت،يعد من مواطن احلا ات حتى يستثنى من األصل املو ب للتحريم 

  .(3)هقد و دت احلا ة الداعية الستثنائهب حف أ ذها  بل نفخ الرو  هيه، 

إن كانررت بعررد نفررخ الرررو  ههررذا ال  أن طرررق هحررص املحترروى الرروراثي أثنررار احلمررل[ 3]

ترتتب عليه أي مصلحة؛ نظرا لعدم تأيت حصول املقصرو  منره وهرو إ هراض اجلنرني، كرام أن 

                         
 .  183ص -أحكام اهلندسة الوراثية لسعد الشويرخ  ( انظر:1)

 .  181-181ص - املصدر السابق انظر:( 2)

 .  181ص - املصدر السابق ( انظر:3)
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منة من الرضر، برل إىل مداواته وهو يف الرحم بطرق آبعد عح ه متعذر، ألن الطب مل يتوصل 

املرتتب عليه بعي املفاسد من كشن العورت املغلظة، و ف األموال، وما كرران هبرذه املثابرة 

 .(1) هح تأيت الييعة بإباحته، ب حف ما إذا تم الفحص  بل نفخ الرو  يف اجلنني

لروراثي هو القول األول القرايض بجرواز إ ررار هحرص املحتروى ا -وا  أعلم  -الرا ح 

 أثنار احلمل إذا تم إ راته واحلصول عىل نتائجه  بل نفخ الرو  يف اجلنني، وذلك: 

 لقوت ما استدلوا به.[ 1]

 ، مع اجلواب عام استدلوا به.والثالث لضعن ما استدل به أصحاب القول الثاين[ 2]

جيرب استصرحاب اليرطني الرذين ذكرمهرا أصرحاب القرول لكن ال بد من التنبه أنره  

 اين للجواز، ومها: الث

 الئرل  ويرة عرىل  تكرون هنراكاحلا ة الداعية للتشر يص، وذلرك برأن  تو دأن [ 1]

 إصابة احلمل بمرض وراثي.

 الفحص عىل األم واجلنني.هذا انتفار الرضر من [ 2]

 19بعد إكرامل تر يح أن نفخ الرو  يف اجلنني يكون  -إن شار ا  تعاىل  - (2)هذا، وسيأيت

 .(3)وا  تعاىل أعلم أسبوعًا من بداية آ ر حيضة حاضتها املرأت، 24التلقيح أوأسبوعًا من 

                         
 .  189-181ص - املصدر السابق ( انظر:1)

 .  1135-1133 ( ص2)

من تر يح  واز إ هراض  1113أنبه عىل أن ما ر حته هنا ال يتعارض مع ما سيأيت ص وأحب أ ( 3)

خ الررو  هيره؛ وذلرك ألن ،الرب األمرراض اجلنني املشوه الذي ال يمكرن أن يعريش، حترى بعرد نفر

 ، وا  تعاىل أعلم.  - 1119كام سيأيت ص -الوراثية عبارت عن إعا ات يمكن معها العيش 
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 541 ............... ثانيًا : حفظ املني لتحقيق إنجاب ذرية بمواصفات معينة

 549 ... : حفظ املني لعحج حاالت العقم عن طريق التلقيح بمني متربعثالثاً 

وية يف بنوك اليوط الحزمة لححتفا  باحليوانات املن :امل دب الثنين

 549 .................................................................املني 

أنواع احلسابات املفتوحة للرا،بني يف االشرتاك يف بنوك  :امل دب الثنلث

 548 ................................................................. املني

 512 .......................... ة احليبانن  امليب ب الياف :الراظع امل  ث 

 512 . ...........................................ختزين املني  :امل دب األول
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 511 ...............................................بيع املني  امل دب الثنين:

 518 ..............................................هبة املني  :الثنلثامل دب 

 521 .....................إنشنء ظيبك امليت ل واليعنبل بعهن :اخلنبسامل  ث 

 521 . ................................حكم إنشار بنوك املني  :امل دب األول

 521 ..................... بنوك املني القائمة حكم التعامل مع امل دب الثنين:

 -

 533 ................................... . حميمب ظيبك األجيب امل  ث األول:

 533 .................................. بنوك األ نةاملقصو  ب :األولامل دب 

 533 ................................................... : تعرين البنكأوالً 

 533 ................................................... اجلنني: تعرين ثانياً 

 531 ............................................. األ نة: تعرين بنوك ثالثاً 

 538 ..................... الفرق بني بنوك املني وبنوك األ نة :الثنينامل دب 

 501 .................... يبك األجيب ل وان  خ ظهب  ننشأة ظ :الثنين امل  ث

 505 .......................... تطور األ نة ، وبداية حياهتا :الثنلثامل  ث 

 505 ........................................... تطور األ نة :األولامل دب 

 505  .................................... عًا  األ نة : أطواراملسألة األوىل

 501 ................................................... : مرحلة النطفةأوالً 

 508 ................................................... : مرحلة العلقةثانياً 

 508 ................................................... : مرحلة املضغةثالثاً 
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 554 ............ : مرحلة تكوين الطفل السوي أو مرحلة اخللق اآل ررابعاً 

 515 ..................................امل تربي  تطور األ نة: املسألة الثانية

 511 ...........................................: أنواع األ نة املسألة الثالثة

 519 .......................................داية حيات اجلنني ب :الثنينامل دب 

 592 .............................. الغرض ب    يت األجيب :الراظع امل  ث

است دام اللقائح يف حال هشل ،رس اللقائح يف بطانة  امل دب األول:

 592 ................................................................الرحم 

 590 ................... حتقيق اإلنجاب لغة صاحبي اللقيحة :امل دب الثنين

 590 ........ إ رار األبحاث والتجارب عىل األ نة املجمدت امل دب الثنلث:

 591 .......................... الياف ة األجيب املج تة :اخلنبس امل  ث 

 591  .................................. . حكم جتميد اللقائح :امل دب األول

 580 . ........................... األ نة املجمدتحكم إتحف  امل دب الثنين:

يف األبحاث  دتررراأل نة املجم ا ت منررررم االستفرررحك :الثنلث امل دب

 581 ........................................................... والتجارب

 141 .................. إنشنء ظيبك األجيب ل واليعنبل بعهن :السند،امل  ث 

 141 . .............................. األ نةحكم إنشار بنوك  :امل دب األول

 149 ................... القائمة األ نةبنوك  حكم التعامل مع امل دب الثنين:

 -

 113 ............................... حميمب اليدميح الصينصت امل  ث األول:
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 113 .............................. التلقيح الصناعيتعرين  :امل دب األول

 111 ................................. التلقيح الصناعيأنواع  :امل دب الثنين

 111 .......... الدا يل ، و طوات إ رائه التلقيح الصناعي املسألة األوىل :

 118 ......... اخلار ي ، و طوات إ رائه التلقيح الصناعياملسألة الثانية : 

 121 ............... ، وتاريخ ظهوره التلقيح الصناعينشأت  :الثنلثامل دب 

 121 ....................... اعي الدا يل: التطور التارخيي للتلقيح الصنأوالً 

 129 ...................... : التطور التارخيي للتلقيح الصناعي اخلار يثانياً 

 133 .............................. التلقيح الصناعيأهداف  :الراظعامل دب 

 131 ............ ل وأثرهظني ن ويت الزوجني : اليدميح الصينصتالثنين امل  ث

 131 ............التلقيح الصناعي بني نطفتي الزو ني حكم  :امل دب األول

 158  ..يف نسب املولو .التلقيح الصناعي بني نطفتي الزو ني أثر  :الثنينامل دب 

 113 ......... ظعت امرتا  الزوجني ل ومثن ه : اليدميح الصينصتالثنلث امل  ث

 113 ..... التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو نيإ رار  حكم :امل دب األول

 113 ..............الطحق  التلقيح الصناعي بعدإ رار حكم : املسألة األوىل

 113 ........ أو يف عدت البائن حكم إ رار التلقيح الصناعي بعد انتهار العدت

 111 ..... زوجحكم إ رار التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة الر عية برضا ال

 111 ... رضا الزوجبدون حكم إ رار التلقيح الصناعي يف عدت املطلقة الر عية 

 118 ..........وهات الزوج  التلقيح الصناعي بعدإ رار حكم املسألة الثانية: 

 194 ........ التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو نيآثار إ رار  :الثنينامل دب 
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 194 ..يف نسب املولو . اهرتاق الزو نيبعد  التلقيح الصناعي املسألة األوىل: أثر

: ختريج مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار التلقيح أوالً 

 192 ........ الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق عىل مذهب احلنفية

التلقيح  : ختريج مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رارثانياً 

 190 ........الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق عىل مذهب املالكية 

: ختريج مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار ثالثاً 

التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق عىل مذهب 

 190 ..............................................................الشاهعية 

: ختريج مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار التلقيح رابعاً 

 191 ....... الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بموت أو طحق عىل مذهب احلنابلة

: ختريج مسألة ثبوت النسب إىل صاحب النطفة يف حال إ رار  امساً 

ت أو طحق عىل مذهب من التلقيح الصناعي بعد اهرتاق الزو ني بمو

 198 ......................................... يرى  واز استلحاق ولد الزنا

يف ثبوت النسب يف حال حصول التلقيح  حف الفقهار املعا ين 

 181 ............... الصناعي بعد انتهار العدت مطلقًا أو يف عدت املطلقة البائن

ثبوت النسب يف حال حصول التلقيح  يف حف الفقهار املعا ين 

 180 ............................................... الصناعي يف عدت الوهات

 143 ......يف العدت  اهرتاق الزو نيبعد  التلقيح الصناعي: أثر املسألة الثانية

 140 ................ احلالة األوىل: إذا كان نسب اجلنني ثابتًا لصاحب النطفة
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 141 .............. : إذا مل يكن نسب اجلنني ثابتًا لصاحب النطفةاحلالة الثانية

 149 ...... يف النفقة اهرتاق الزو نيبعد  التلقيح الصناعيأثر  املسألة الثالثة:

: ختريج حكم النفقة عىل احلامل من تلقيح صناعي بعد الطحق عىل أوالً 

 148 ........................................................ مذهب احلنفية

: ختريج حكم النفقة عىل احلامل من تلقيح صناعي بعد الطحق عىل ثانياً 

 111 ...................................................... مذهب اجلمهور

 111 ........بعد وهات الزوج يف املةاث  التلقيح الصناعي: أثر املسألة الرابعة

 121 ..... بعد طحق الزوج يف الر عة التلقيح الصناعي: أثر املسألة اخلامسة

 121 .................... احلالة األوىل: أن يتم التلقيح الصناعي برضا الزوج

 134 ................ : أن يتم التلقيح الصناعي بغة رضا الزوجاحلالة الثانية

 132 ...........    ة اليدميح الصينصتل ومثن هاملشن كب ظنلي :الراظع امل  ث

 احليوانات املنوية والبويضات() املشاركة بالنطنحكم  املطلب األول :

 132 .................................................. يف التلقيح الصناعي

 131 ................................... النطناملشاركة بآثار  :امل دب الثنين

 131 ................... يف نسب املولو  املشاركة بالنطناملسألة األوىل : أثر 

 103 ...... : إذا مل تكن املرأت التي احتضنت البويضة امللقحة هراشًا لزوجأوالً 

 151 ....... : إذا كانت املرأت التي احتضنت البويضة امللقحة هراشًا لزوجثانياً 

 158 ........ بدال النطن من ،ة اتفاق بني األطراف يف نسب املولو أثر است

 111 ...................... : إذا و ع االستبدال لبويضة الزو ةاحلالة األوىل
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 112 ........................... : إذا و ع االستبدال ملني الزوجاحلالة الثانية

 111 ...................  إ امة حد الزنايف املشاركة بالنطناملسألة الثانية: أثر 

 111 .......................... يف العدت املشاركة بالنطناملسألة الثالثة : أثر 

األح نصت )دددب ة اليدميح الصيددددمر الدمي ب ظ ددداملشن ك :اخلنبس امل  ث

 194 . ..................................................... ال ت دب(ل ومثن ه

 194 ........................... املشاركة بمقر اللقيحةحكم  :امل دب األول

 194 ........................... : حكم االستعانة برحم أ نبيةاملسألة األوىل

 194 ............: حكم استئجار املرأت لتقوم باحلمل والوال ت الفرع األول -

 941 ......تربع املرأت باحلمل والوال ت عن امرأت أ رى  : حكمالفرع الثاين -

 943 .... : حكم االستعانة برحم زو ة أ رى لصاحب النطفةاملسألة الثانية

 914 .............................. املشاركة بمقر اللقيحة: آثار املطلب الثاين

 914 .............. لو يف نسب املو املشاركة بمقر اللقيحةاملسألة األوىل : أثر 

 914 ...........................: نسب املولو  من  هة األم .الفرع األول -

 929 ...........................الفرع الثاين : نسب املولو  من  هة األب  -

 931 ..........: عح ة اجلنني باملرأت الثانية التي مل ينسب إليها الفرع الثالث -

 900 ......................العدت  أثر املشاركة بمقر اللقيحة يف لة الثانية:املسأ

 901 ........... استحقاق النفقة أثر املشاركة بمقر اللقيحة يف :املسألة الثالثة

 909 ................ ثبوت الزنا أثر املشاركة بمقر اللقيحة يف :املسألة الرابعة

 908 .......... القذف واللعان أثر املشاركة بمقر اللقيحة يف ة:املسألة اخلامس
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 908 .....................................:  ذف األم البديلة الفرع األول -

 951 ....................................: محعنة األم البديلة الفرع الثاين -

 951 ............ من   ري جت يعيبإ را  الدمي ب ال يف ب ة ب :السند، امل  ث

 951 ................. رحم صناعي إ رار اللقيحة البيية يف :األولامل دب 

 951 . .......................................: مضمون الفكرت املسألة األوىل

 959 .................................. : إ رارات تنفيذ الفكرتاملسألة الثانية

 959 ............ إ رار اللقيحة البيية يف رحم صناعي: حكم املسألة الثالثة

 913 ............................ : نسب ولد الرحم الصناعياملسألة الرابعة

 915 ..............رحم أنثى احليوان  إ رار اللقيحة البيية يف :امل دب الثنين

 915 ........................................: مضمون الفكرت املسألة األوىل

 911 ........ إ رار اللقيحة البيية يف رحم أنثى احليوان: حكم املسألة الثانية

 911 ........................... الياف ة األجيب الونئضب :السنظع امل  ث

 911 ............................... األ نة الفائضةاملقصو  ب :امل دب األول

 912 .................. التفف يف األ نة الفائضةاخلحف يف  :امل دب الثنين

 910 ....................... العمبد ة زنل اليدميح الصينصت :ب الثن امل  ث

 910 ................. العقو  املتصورت بني الزو ني والطبيب :امل دب األول

 915 .............. واألم البديلة العقو  املتصورت بني الزو ني :ثنينامل دب ال

 915 ............ : إذا كانت األم البديلة تقوم باستضاهة اللقيحة بعوضأوالً 

 918 ....... : إذا كانت األم البديلة تقوم باستضاهة اللقيحة بدون عوضثانياً 
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 992 ........... ليدميح الصينصتبسؤوليب ال  يب ة ص ديب ا :الينسع امل  ث

عن تواهر إذن ورضا املستفيدين من  مسؤولية الطبيب :امل دب األول

 992 .............................................. التلقيح الصناعيعملية 

 993 ........ عدم التزامه العناية واحلذر مسؤولية الطبيب عن :امل دب الثنين

 991 ...................... إهشار الرس مسؤولية الطبيب عن :نلثامل دب الث

 981 .....التلقيح الصناعيهشل عملية مسؤولية الطبيب عن  :الراظعامل دب 

التلقيح اشرتاط اإلعفار من املسؤولية يف عملية  :اخلنبسامل دب 

 982 ............................................................. الصناعي

 -

 981 ............................. نمل يب، الب اثتاملمصبد ظ امل  ث األول:

 981 تركيب اخللية وأهم  صائصها ......................... امل دب األول:

 981 .......................املسألة األوىل: التعرين باخللية احلية ...........

 989 املسألة الثانية: تركيب اخللية احلية وحمتوياهتا ..........................

 988 املسألة الثالثة: أهم  صائص اخللية احلية ..............................

 841 اجلني و وره يف نقل الصفات الوراثية ................... امل دب الثنين:

 841 املسألة األوىل: التعرين باجلني ........................................

 840 املسألة الثانية:  ور اجلني يف نقل الصفات الوراثية .....................

 841 ...................... امل يب، الب اثتاملمصبد ظو ص  :الثنين امل  ث

 841 حتوى الوراثي ، وطر ه ...............مفهوم هحص امل امل دب األول:
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 841 ......................... مفهوم هحص املحتوى الوراثياملسألة األوىل: 

 841 .......................... هحص املحتوى الوراثي املسألة الثانية: طرق

 849 .............................. الطريقة األوىل: طريقة التقطيع املنتظم -

 848 ......................... الطريقة الثانية: طريقة التفاعل الوليمةيزي -

 848 أ،راض هحص املحتوى الوراثي ....................... امل دب الثنين:

ص امل يب، دددكنح صىل نييجب م ددكم ارايب األحدددح :الثنلثامل  ث 

 810 .......................................... ....................الب اثت

 811 ............................................... يف املجال اجلنائي أوالً:

 819 ........................................... يف  ال إثبات النسب ثننيًن:

 823 ....... حكم م ص امل يب، الب اثت ملصد ب اإلنجنب :راظعامل  ث ال

محتوى الوراثي ملصلحة اإل باري للفحص الحكم  امل دب األول:

 823 ............................................................. اإلنجاب

املسألة األوىل: حكم إ بار الش ص عىل اخلضوع لفحص املحتوى 

 821 ..............الوراثي ................................................

 831 املسألة الثانية: حكم اشرتاط هحص املحتوى الوراثي عىل اخلاطب .....

حكم الفحص اال تياري للمحتوى الوراثي ملصلحة  امل دب الثنين:

 838 اإلنجاب .............................................................

للمقبلني  ري للمحتوى الوراثيحكم الفحص اال تيا املسألة األوىل:

 838 عىل الزواج ........................................................... 

 805  بل احلمل .... حكم الفحص اال تياري للمحتوى الوراثي املسألة الثانية:
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 851 ...بعد احلمل  حكم الفحص اال تياري للمحتوى الوراثي املسألة الثالثة:

 852 ..... يلة األوىل: هحص السائل املحيط باجلنني )السائل األمنيويس(الوس -

 853 ................................ الوسيلة الثانية: أ ذ عينة من املشيمة -

 850 ............... الوسيلة الثالثة: أ ذ عينة  م من احلبل الرسي للجنني -

 850 ............... ثنار احلملحكم هحص املحتوى الوراثي أاخلحف يف  -

 811 ههرس املوضوعات ...................................................

 

 

*  *  *  * 
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الر برل و   ،ظل أمر  نر ا ولولرومل ول  هر  غرو لرال ولوولردغل ول رلعل رر  ول  رو لقد 

 والر قررلملو  ول وو  ررحت ول  هرراة رررج وال  ولنررل   ة ولبرشررغحت،خلصررحت مها ررل ولةبو ررحت  ول ةرر 

ولس ي الخ ول  ن ا وجل ني لال ول لس يف خم لف وحلضل و ،  قرردموو ر قرل   ظل  ،وإلنسلنوحت

وحلردغ   دردمل   قد نلء ول لر ، (1)خم ل حت زراوو أهنل  رؤملي إىل ولسررلردة يف وخ ول  ن ا وجل ني

                         
ول  وب نجد أن وإلع غق س وو ل حدغد ن ا ولولومل ور امملو ررج ق رلر    دران وةن رحت  فمن تاريخ( 1)

حت ولورسر،،  د رلء ررج غرذو لل نل، يف  ني م ل وةن حت وإلنلث وجل ر دلخل وحت ولوا ىولذكو  خم انحت 

 والر قلمل ولسلئد كلن ول نل وإلع غقي غ دط رج خ و ه ولورس، ل ع  هون وإلنلث خالل وجلامع. 

أمل ول نل وهل دي فقد كلن حيه  قبض ه ررج وخل روحت ولورسر، أ  رلء وجلرامع لر  ا ولسرب ، يف  رني  

 رالق.وس اصل ول  نيس وخل وحت ولورس، ل ع  هون وإلنلث رج  نه وإل

ين دران ز و  ومل نل وحت أخ ،  ور امملو رج ور قلملو  لر بوحت م وو  رحت كرذلع ور قرد ول ر   ول رلغو 

 ول ها صرحو.. كرام وفواروو أن أكرل  إلنجلب وإلنلث،غؤملي ول نل ولبدغل مل ولسودة ول حو حت 

 .ول بال   وللحوم  وةسامك ولالححت  وحللمضحت  خ و ي وحلووون غسلرد رج إنجلب ولذكو 

ذكو   وجلرامع يف غؤملي إىل إنجرلب ولرول  وب ولخ ل حت وةخ ، أن وجلامع يف وةغلم ولا نوحت  ظ ت  

 غؤملي إىل إنجلب وإلنلث.وةغلم ول  ملغحت 

ور اد  كل رل ررج  قد  مل أنل مدغد ن ا ولولومل، فو ل ولبرش كثرية غي ولحل ال  ول ي س ى  

   أصرب. الخ ورل  نر ا ولولرومل  سرلئل خم ل رحت وفووال  ول جرل  أ  ول  رل،   رى  ردخل ول لر

ددأ  د  اول    لقلت مع وةنولل   ند   ول ي     ل   يف مل نل    قودغل  ف ص نجل  ل،

  ل    ي دوسلئل م قدة غدغ غل رلامء وةن حت يف خم  و  م قدة ول ج وا. هلل مدخال رلاول،

هرل م لوالس  سلخ  وإلنجلب ، 25-94ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني ]ونه :  

ر ررل دلل ه ولونوررل ، 612ص -أرة رري ر ررال درراي  اررل لسرراري ربررلس ، 582-582ص-ع ررو  

موقع ولدك و  نجور  لوروس ررج ، 114ص -وهل دسحت ولو و وحت إلغلمل أمحد ، 21ص -لحاد ف حي 
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 هورت درلالغ امم   ر قل  ل حدغرد نر ا وجل رني  قدم نه غل  قحت،كثريو  مل والر قلملو  ولسلد

ال   رد و  غري كل رل  ،%44 القرت نجل رل يف د رل ولةر ق   رل إىل   ولد وسرحت  ول ةبوق،

   .(1)سبحلنه    لىل  وةم  أ ال  آخ و  مت م روئحت وهللكوهنل أسبلدل   ن وملو ،

،  دورلن للرع أن كرل (3)م،  لروا وة(2)وةبغرو  ولسؤ ل رل مدغد نر ا وجل رني 

                                                          
وة هلم ولرشروحت  ولقلنونورحت لل ردخل يف وإلسالموحت فقد لك  ولدك و  ولسود م  ون يف ك لده:  أما يف احلضارة=  

وحلبرلىل  رددري )أن ودل ولبلدي أل   أربرلء ولقر ن ول ودرع وهلجر ي يف ك لدره  626ص -روومل ولو و حت  ول هل  

 -مقورق مارومل وحلرل  ولقلسر   - وةر لل  ول بولن،    ظ صح   ،  مدو وة وةم وض ول ل ارحت هلر ( 

لك  دلدل  غو ولبلب ولسلملس يف )ول ددري ولووفق لل أ ومل أن غولد له  لد لك (، كام ر رون ودرل سرو ل يف  - 81ص

 : ف ل يف  ددري وإللكل .  1295ك لده ولقلنون يف ولة  يف ولجلد ولثلين وله لب ولثلل  ص

 .  62ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس  ( ونه : 1)

ب زامري مرل   وئ رل ( 5/88)ول  غد الدل ربد  ده  جاء يف العقد( 5) را َّ  ومر أة غز ربييَّ  ز  كر و  أن أدل محاة ولضَّ

لمُده ْ  له إنل  ل يف ردة م و  ، ز دز لز قين د   رل  كرلن مر ة   سرا  ل    ف ج  ف ول ل ،فوز قرول  غري ُ ر ز

 غزا ي إىل دوت نريوهنل: 

ررررررررررررراةز ال غا موررررررررررررررر ل             مرررررررررررررل ةتم محز

 

لم   رررررررررل  يف ولبورررررررررت ولرررررررررذي غز هز  رو ل ررررررررررغز

 

 

رررررررررررردز ولبز مرررررررررررررو ل   
لم          عضبررررررررررررررلنز أال نز

 

غرمررررررررررر ل     ررررررررررلهللم مررررررررررل للرررررررررررع يف أْغدم

 

 

ررررررررررررو ل    رم            فررررررررررر حل كرررررررررررلةْ ض لاو م

 

ُررررررررروه فمورررررررررر ل  ُن ْبمررررررررُت    مررررررررل قررررررررد زز ز

 

 

ْن  هلل يف للع ز ر  ل ،فا ا أن وم أ ه ال لز
ِضم  .ف ز

 (.  1/86) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت  ونه : 

ل نل غى ول ى مدمل ن ا وجل ني إال أن ول وومل ولخ ل حت ملوخرل ول برل وحلووونل  ول وغحت لأن  ورغم( 6)

فرلل اري ىف مل نرحت محوارحت  قلوغرحت ول برل قرد  ، ن لره يووون ول و ول     ؤ   كذلع ىف   كحت وحل

 .غدر    كحت وحلووونل  ول وغحت ولذك ة أ  ولؤنثحت ممل جي ل مل   ول أة ال غاهل إع لله

، والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع رو  18ص -ونه : كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني ] 

 [.  588ص-
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خلوحت مل خالغل وإلنسلن   هّون مل ناء م كاي ُغدرى ول ووة،  غو وجلاء وةسرل  لقورلم 

وخللورررحت دوظلئ  رررل ول  رررلملة،  م ررروي ول رررووة ررررج خورررو  ملقوقرررحت  ررردرى ول رررباول  

ك  موسرومل  يف  ال رحت  ررشرغل ز نرل ،  92،  م وي كل خلورحت ررج ()وله  موسومل 

، (xy   ول رش ن غ  لق د حدغد وجل ا،  غهون لرد، ولرذك  ررج صرواحت ) ولا   ولثلل

،  وحلووون ول وي ربل ة رل ن ف خلورحت،  غرو  رل ة حيارل (xx لد، وةنثى رج صواحت )

يف  رني ، (xوجل يس ولؤنر  ) وله  موسوم،   ل ة حيال (y) وجل يس ولذك  وله  موسوم

وجل يس  ال مال إال وله  موسوم -أغضل   غي ربل ة رل ن ف خلوحت  -أن دوغضحت وةنثى 

، فإلو   ل ول لقو.  وندمج وحلووون ول وي دللبوغضحت فرإن نروع وله  موسروم (xولؤن  )

 وله  موسرومولذي حياله وحلووون ول وي غو ولذي سوحدمل ن ا وجل ني، فإلو كلن حيارل 

لكر و ،  إلو  فوهرون (xyفرإن وجل رني سروحال ز   وله  موسرومل  ) (y) وجل يس ولذك 

فرإن وجل رني سروحال ز   وله  موسرومل   (xوجل يس ولؤن  ) وله  موسومكلن حيال 

(xx) (1)فوهون أنثى.  

                         
، وة هرلم ولرشرروحت  ولقلنونورحت لل ردخل يف 588صرن-وإلنجلب لهل م ع رو  الس  سلخ  ( ونه : و1)

 -، كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمرل لرلغني 625ص -روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون 

سررؤول  111، 212ص -(، إرجررلز ولقرر آن يف مررل أل ورره وة  ررلم لهرر غ  وةعرر  88-82، 28ص)

ص  -، وحلارل  ولروالملة لرد د وي  صرل به 52ص -ت  نووب رل وحلال  ولوالملة إلك وم رل 

، أرة ري ر رال 22ص -، مللول ول ق   وإلنجلب ر د ول أة  ول نرل ل برد ولسرالم أغروب 11-11

، ول نرل  ول قر  26ص -، ر رل دلل ه ولونورل لحارد ف حري 618ص -داي  ال لساري ربرلس 

، وحلارل 618ص -محد ك  لن ، ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ة516ص -وةملع    والنجلب إلد وغو 

وجلر ا  ول قر  ، 122ص -،   ررحت وخللرق للنرد رو رو  22ص - ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت 

 .  49ص -لهامل   ش 



 

 

975 
 

 قررد  وصررل ول لررامء يف غررذو ول فرر إىل م  فررحت ول رروو ق دررني وحلورروون ول رروي ولررذك  

   م  ل:  وحلووون ول وي ولؤن ،

 ون ول وي ولؤن . وحلووون ول وي ولذك  أخف  زنل  مل وحلوو[ 1]

 وحلووون ول وي ولذك  أصا   جام  مل وحلووون ول وي ولؤن .[ 5]

 وحلووون ول وي ولذك  أرسع   كحت مل وحلووون ول وي ولؤن . [ 6]

يف  رني أن وحلوروون ول روي ، ق ررية مرل ولرامل لردةغ وش وحلووون ول وي ولذك  [ 9]

 .زم وحت أرول لدة غ وشولؤن  

 رروش ررروغال  يف ولوسررط غال  ولوسررط ولقلررردي  غ لسرربهحلورروون ول رروي ولررذك  و[ 2]

 .دو ام وحلووون ول وي ولؤن  غ ضل ولوسط وحللميض وحللميض،

حيال لح حت دو ام وحلووون ول وي ولؤن  حيال لح حت مونبحت، وحلووون ول وي ولذك  [ 2]

  .(1)سللبحت

مرع ولبوغضرحت  وحلوروون ول رويحلهحت ول قرلء ن ا وجل ني غ حّدمل م ذ  ظلغ  ممل  قدم أن 

مااء الججا  ):  م دوق للع يف ولس حت ولة ر ة قولره  ،(2)   هول ول ة حت وةم ل 

                         
، وهل دسرحت ولو و ورحت إلغرلمل 58ص -سؤول  نووب رل وحلال  ولروالملة إلكر وم رل رت  111( ونه : 1)

والس  سررلخ ، 618-618ص -أرة رري ر ررال درراي  اررل لسرراري ربررلس ، 151-151ص -أمحررد 

 .  128ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ (، 588، 581) ص- وإلنجلب لهل م ع و  

أنه غ حدمل رج مس و، وخلالغل،  غذو يشء عري م ئري، أمرل مرل ن رحت وله ر  وخلرل ني  واملقصود هنا( 5)

 95دوغرحت وةسربوع ولسرلدع، أي د رد فإنام غبدأ وجل لز ول  لسيل دلالجتله نحو ولذكو ة أ  وةنو رحت د رد د

بعا  ا   ،)إذا مج بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة: غومل  مل وحلال،  م دوق للع مل ولس حت قوله 

أذكاج أ   ،ثام ااا ي ياا ر  ،وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها فصورها، ،إليها ملكا  

 [.225] قدم أل جيه ص (ويكتب امللك ،أنثى؟ فيقيض ربك ما شاء

 [.  528ص -أ هلم وجل ني ل ا  علن  ، 618ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن ]ونه :  
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ا باإذن ا ، أبيض، اجك كك وإذا  وماء املجأة أصفج، فإذا اجتمعا، فعال مني الججا  مناي املاجأة، أكذر

ثكا بإذن ا أعال مني املجأة مني الجج ،   .(1)(نك

دغ  غ حدث رل ظلغ ة عوبوحت،  مع  ةو  ولوسلئل  وةن اة يف غذو ول ف  غذو وحل

،  ل ل مل أق هبل أنره (2)ددأ ول لامء ولسلاون حيل لون  قدغ    سريو  رلاوحت هلذو وحلدغ 

فإلو ول قى وللءون  عل  ملء ول أة ملء ول نرل ، أن ملء ول نل قلوي  ملء ول أة محيض بت 

   ج. وحلووونل  ول وغرحت  ،ولذك ةض ف   كحت وحلووونل  ول وغحت  ف كلن ولوسط  لمضول ،

 ولر أةمرلء  ول نرلعلر  مرلء درإلن وهلل،  إلو  فوهون ولولومل أنثى غضحت،ويف  لقو. ولب ولؤنثحت

،   ر ج. وحلووونرل  ول وغرحت ولؤنثرحت، ف ض ف   كحت وحلووونرل  ول وغرحت قلردغل  كلن ولوسط 

 ،  وهلل   لىل أرل .(3)لك و  دإلن وهللون ولولومل غضحت، فوهويف  لقو. ولب ولذك ة

                         
 قر   -دلب دولن ص حت م ي ول نل  ول أة  أن ولولد خملوق مل مرلئ ام -  وه مسل  يف ك لب وحلول ( 1)

 .   موىل  سول وهلل (؛ مل  دغ   ودلن 612)

آغرل  ولر محل يف .  ونه : 21-64ص -ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس   وخ ول  ( ونه غل    وال  يف:5)

(، 82-1/82) -ولوسورحت ول ق وحت لألن رحت لسر ود موف رحت ، 65-61ص- ددري وة  لم ل وفوق رلوون 

 .  618ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن 

  ور  ،ولانردوينول وخ ي لك غل ول  ،أن أسوق ق حت ولوصول هلذه ول لئدة ول  وسحت ولع  من املناسب( 6)

وحلدغ  ول بوي غرذك   ،(…إذا عال ماء الجج  ): ك ت أدح  رل  دغ   سول وهلل »غقول: 

فا سل ل إىل ف نسرل  إىل  ،أخذنل نبح  رل نووب هلذو ولسؤول ،س حت ململغحت حلد ث ولذكو ة  وةنو حت

فهلن وجلووب دلل  ي  ، ل رل غذو ولسؤولد غةلنول  إىل أللنول  إىل أم غهل  إىل ولولدلن نبح  رال جيوب

 يف ول لم قبل ولليض. 

قللوو: إن غ لك لوئل غ ري إىل غرذو.. لروا " رلمل وحلووون" يف ول لم ولليض ددأنل نجد ددوغحت نووب يف  

 =يف وإلنسلن  له ه يف وحلوروون.. فقرد  نرد و يف د رل وحلووونرل  إفر وزو  ولرذك  قلوغرحت  وةنثرى



 

 

959 
 

                                                          
 قى وللءون   البت وحلاواحت ول ي لألنثى رج ولقلوغحت ول ي للذك  فإن ول  صحت   رل  فإلو ول، محضوحت=

 ال   ررل  ول  صررحت للحورروون ول رروي ولررذي حياررل  ،ةن غلقرر. وحلورروون ول رروي ولررذي حياررل وةنو ررحت

أي إلو علبت صر حت وحلاوارحت )ول ري غري مرل خ رلئن وةنثرى( كرلن ول رل ج أنثرى،  إلو ، ولذكو ة

كلن ول ل ج لك و ، فج دوغل يف ف نسل رج وةدقرل  لاغرلملة وإلنرلث  "لذكو ة ولقلوغحتخ لئن و"علبت 

ف ي ولؤمت  ولةبري ولرذي  ، يف ول لم ولليض نلءنل غذو وخل ، أدقل  %61 ريون   %81فحققت ن لئج 

 رضره ماوررحت مرل م رلغري ول لرامء يف ول رلمل فقرللوو: ال غونرد  "نلم حت وللع فو ل"رقد دللدملم 

و، لخن  و د غس ةوع أن جيوربه  ررل غرذو ولسرؤول..قل ل: مرل غروا قرللوو: غرو ول  فوسرو  س

مسل  مفي.. أغل غوا قرللوو: يف أم غهرل..مل غهرل درللؤمت ،  قلدل رل م ره د رد للرع.  "س د  لفظ"

..  أنره "رلر  ول قر  ر رد ول نرل"سراه: و قل ل له: ر ف ل د  سع قلل: مؤسرا رل  ندغد يف ول لمل 

 قد رهف رج مل وسحت "ول القحت دني ملء ول نل  ملء  ،ك لدل   69 له  ،مل ني رلاو ني يف أم غهل  ئوا

صردفحت"  صرل إىل ول  وجرحت "ول أة" ررش س وو  مس خدمل  ولوه  سرهوب وإللهو ين  ولهابوو    

فرإلو  ، مرلء ولر أة محيضر ،ملء ول نل قلوي ،"%111 قوقحت صحوححت "ول ي نقوهلل يف غذو وحلدغ !! 

 ض ف   كحت وحلووونرل  ول وغرحت  ، كلن ولوسرط  لمضول   ،ول قى وللءون  عل  مرلء ول أة ملء ول نل

   ج. وحلووونرل  ول وغرحت ول ري مارل خ ررلئن وةنو رحت يف  لقرو.  ،ول ي مال خ لئن ولذكو ة

 فوهون ولولومل أنثى،  ول ها صحو. ! سبحلن وهلل!!  ،ضحتوغولب

 لهل ل لاه  غو ال غراول رسو   ،%111قلل: غذو صحو.  .  دغ  ول سول  قلت: إن غذو لك  يف 

 ، مل آخرذ إلنرل  مرل وجللم رحت ل رشره ، مل زول يف أمل ونري يف وجللم رحت ،رلاول  إىل وآلن ال غ لاه أ د يف ول لمل

و  لهل  قدم أدحل ه  غو ولذي أ عا ي رج أن أ د ه  رل غذو ولسر .. قل رل لره: ولرذي أخ   رل ر ره غر

 رش  ل رلامء ولسلاني ل حدغرد ول القرحت درني مرلء  لك غل ول سول  "ست  لال " للحت  و دة مل 

 .«"أدوس إغردك قل يل مل غيا!"ول نل  ملء ول أة، فقلل دل ج ه ولفغحت: 
ربرد ولجورد  -]ونه : أنت  سال  ول وخ ولاندوين جيو   رول وإلرجرلز ول لاري يف ولقر آن  ولسر حت  

وخ ورل  نر ا وجل رني  .  ونهر :68-62ص-ول غرلض  - بحت ولسلري لل رش  ول وزغع مه -ولاندوين 

ساري ربد وحللو  لولوسورحت ول لاوحت ول لملحت يف وإلرجلز ول بوي ، 21-98ص -ل بد ول لود قلس  

 [.  64ص  -ساري ربد وحللو  لولوسورحت ول لاوحت ول لملحت يف وإلرجلز ولق آين ، 119ص -
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ردغدة دنّي أصحلهبل  نومل روومل  ؤ   يف مدغد ن ا وجل رني   ر ق غ لك نه غل  

،  غرذه أن حيدمل نر ا ن و ره مسر قبال  ،  ول ي غاهل للا ء د ةبوق ل إن كلن لك و  أ  أنثى

لرروب،  ئوئررحت ولهرر    ولةرر ق   اررل رررج  الورر  وحلورروون ول رروي وخلررلص دررلجل ا ولة

ولالئاحت إلرةلئه ف صرحت ولسربق إىل ولبوغضرحت   لقوح رل، أ  ول ارل ررج إرلقرحت أ  وسر ب لمل 

وحلووون ول وي للج ا عري ولةلوب، لو حقرق ول لقرو. درلحلووون ول روي وخلرلص درلجل ا 

  .(1)ول عوب،  غذو غو ولق ومل د حدغد ن ا وجل ني

 

*  *  *  * 

                         
 .  626ص -رشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون وة هلم ول( ونه : 1)
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  فوه مةلبلن:

 أغ  ولسلوكول  ولةبو وحت ل حدغد ن ا وجل ني مل غيل: 

(1) 

 ولوسرط ولقلرردي  للحوروون ول روي وةنثروي، م لسربحتأكثر  وحلايض أن ولوسط  قدم 

غالر  أن وإلف وزو  ول بلوحت ر د ولر أة   قد  ند وةربلء  لس  وحلووون ول وي ولذك ي،غ

ل رع ولوه  درل   وجلر و و  مرل ،  للع مل  هاحت وهلل نرل  ررال رلو ل أن  هون محضوحت

أن غذه وحلاواحت  رؤملي إىل إرلقرحت وإلنجرلب د ر حت  إال ولولو  يف وجل لز ول  لسيل للا أة،

ةن غذه وحلاواحت  ق ل وحلووونرل   ؛رلقحت إنجلب ولذكو  د  حت خلصحت إ ،رلمحت إلو زومل 

أمرل ولؤنثرحت  ،ةهنل ا و حت نردو يف مقل مرحت ولوسرط وحلايضر ؛ول وغحت  خ وصل ولذك  م  ل

 .فلدهيل قد ة أك  رج ولقل محت

 غرررذو غسرررلرد ررررج مررر      نرررد وةربرررلء أن إفررر وزو  ر رررق ولررر    قلوغرررحت، كرررام

ولرر أة إىل ول  رروة إلو  صررلت غررحت،   اغررد إفرر وزو  ر ررق ولرر    وخلالغررل ول وغررحت ولذك 

                         
ولر أة يف   لرحت ول ار  ، 58ص -سؤول  نرووب ررل وحلارل  ولروالملة إلكر وم رل رت  111 ونه :( 1)

 -مللوررل ول قرر   وإلنجررلب ر ررد ولرر أة  ول نررل ل بررد ولسررالم أغرروب ، 22ص -ولرراغريي  لاسررلن

ولوسرورحت ولةبورحت ول ق ورحت ةمحرد ، 91ص -ر فلن درل سرلو  ول  رل  -ول لقو. ول  لري ، 148ص

والس  سلخ  وإلنجرلب لهرل م ، 28ص -وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت ، 618ص -ك  لن 

 .581ص-ع و  
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وجل سرروحت، كررام أن ول قل ررل  ول ررل بحت لقاررحت ول  رروة وجل سرروحت  سررلرد رررج رسرررحت نقررل 

وخلالغررل ول وغررحت إىل ر ررق ولرر     ورر  متوررل وإلفرر وزو  إىل أن  هررون يف صررلل. وخلالغررل 

 .ول وغحت ولذك غحت

عبررحت يف إنجررلب ولولررومل ولررذك  ولقوررلم د الوررحت  د ررلء رررج مررل  قرردم غاهررل للارر أة ول و

ملقوقررحت رررج وةقررل داحلررول قلرروي مثررل  ةعسررل للا بررل قبررل وجلررامع دخاررا ررشرر

ملرررول دوه دونرررل  ول ررروملغوم إل ل رررحت ف صرررحت أكررر  للحوررروون ول ررروي ولرررذك  يف 

 غ بارري أن غهررون وجلررامع راوقررل  لهرري  ب ررد وخلالغررل ، وإلرسوع إىل ولبوغضررحت   لقوح ررل

ررررل ول قبرررل  ول ررري غاهرررل أن  القو رررل لهررري   رررل يف خمرررل  ر رررق ولررر    ولذك غرررحت 

 دلإلاررلفحت إىل أن  هررون للارر أة م ررل كحت ف للررحت يف ول الوررحت وجل سرروحت،، ولقلرروي مبررلرشة

 ورر   برررت أن والسررر ثل ة   نرررومل ول عبرررحت ول رردغدة  ثرررري م ررر زو  ولرررذ  ة وجل سررروحت 

فوهررون وال رر امل وةكرر    غررذو دررد  ه هيوررـ ولوسررررط ول رربيل للقلوغررحت، ر ررد ولرر أة،

 .غضحتولوصول وخلالغل ولذك غحت وةرسع ل لقو. ولب

أمل ول وعبل  يف إنجلب وإلنرلث فو  رحل دللاسرول داحلرول وخلرل وةدرول أ  نحرو 

للع مل ولحللول وحلاضوحت لل اكد مرل غرالك وحلووونرل  ول وغرحت ولرذك ة  إ ل رحت ول  صرحت 

 غضحت.وللحووونل  ولؤنثحت ل خ و  ولب

 ،غرذه ولحللورل ولسر خدمحت جير  أن  هرون مرضرة ددقرحتررج أن نه جير  ول  وغره ال أإ 

كرد  دوه دونرل  -ال أن مرض م الورل   غاهل وحل ول رلو ل مل ول ودلول  ولخ ل حت،

قرد ئل ررج خ رودحت ولر أة  ، ةن للرع قرد غرؤ   سرلبل  ررج -ول وملغوم ول  ل   رلو ل 

 وإلنجلب.
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(1) 

    اد غذه ولة غقحت رج وخل رلئن ول واغلئورحت للحووونرل  ول وغرحت ول ري أل لرف فو رل 

 ور  إن وحلوروون ول روي ولرذك  أرسع   كرحت مرل ولرذك ة ررل ولؤنثرحت، وحلووونل  ول وغرحت 

 لذلع ف و غاو  د د غوم  و د ،  له ه أقل قد ة رج مال محواحت وإلف وزو  ولؤن ،

دو ام غس ةوع وحلوروون ول روي ولؤنر  أن غاهر  يف  ،مل  لقو. ولبوغضحت  ق غبل إن مل غ اهل

لذو ُغ  . ول وعبون يف إنجرلب ولرذكو  دران جيرلم وو ز نرلئ  أ د حت أغلم، ون هل ولبوغضحت 

ف و أنس  وة قل  إلنجلب ولذكو ؛  و   هون ف صرحت وحلوروون ول روي ول بوغل، غوم 

كام غ  حون د دم  اخري وجلامع ، قبل وحلووون ولؤن ولذك  موو وحت يف ولوصول إيل ولبوغضحت 

ةن ولبوغضحت ال  س ا  صلحلحت لل خ و  أكث  مل  ؛إىل مل د د ولووم ولذي غيل غوم وإلدلاحت

  .غومني مل  قت وإلدلاحت

 ؛أمل  وعبو إنجلب وإلنلث فلةنس  أن غا وو ز نرلئ  قبرل وإلدلارحت دورومني أ   ال رحت

 إلو ل. ولؤن  صول وحلووون ول وي لو ووفق نا ل ولبوغضحت مع  

غومررل  مررل نررا ل وحلررول،  رلورره فررإن  19درران ول برروغل حي ررل قبررل  (2) قررد  قرردم

غومرررل  مرررل  19ولررر أة لو  ولرررد  ة ول  هارررحت غاه  رررل م  فرررحت  قرررت ول بررروغل دةررر   

                         
، 166ص -أر رلل مرت ولةلر  ل ر ي ولقبرلين ، 585ص-والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع رو   ونه :( 1)

سرؤول  نرووب ررل  111(، 98-64، 58-18ص) - رني ةمرل لرلغني كوف   حهاني يف نر ا وجل

، ولر أة يف   لرحت 11ص -، وحلال  ولوالملة لد د وي  صرل به 58ص -وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت 

، ر رل 656-651ص -، أرة ي ر ال دراي  ارل لسراري ربرلس 29-26ص -ول ا  لاسلن ولاغريي 

، 91ص -ر فررلن دررل سررلو  ول  ررل  -ول رر لري ، ول لقررو. 22-29ص -دلل ه ولونوررل لحاررد ف حرري 

 .28ص -، وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت618ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن

 .84( ص5)
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أمررل مررل كلنررت مل  ئررل عررري م  هاررحت أ  ال ، (1)ولورررد ول وقررع ل ررا ل  وضرر ل ول  ررلمل 

موررررد ول بررروغل فرررواهل أن    ررر   ررررج للرررع مرررل خرررالل ولوسرررلئل   ررر   ددقرررحت 

 ول للوحت: 

 درجة احلرارة: [3]

يف مل نحت وحل و ة مل ن ف مل نرحت إىل مل نرحت  و ردة  م لنـو   لع غهون غ لك  و  

 رر   رر خ ل مل نررحت وحلرر و ة   هررون   للررع ل رردفق غ مررون ول برروغل، ؛ر ررد ول برروغل

                         
أي ولررردة درررني أ ل غررروم مرررل ولةاررر  ولسرررلدق  أ ل غررروم مرررل  -إلو كلنرررت مل  ة ولررر أة  فماااثال  ( 1)

غومررل  فررإن غرروم  55ورروم ولثررلمل،  إلو كلنررت غومررل  فررإن غرروم ول برروغل غررو ول 51 -ولةارر  ول ررليل 

ول برروغل غررو ول لسررع مررل أ ل غرروم مررل ولةارر  ولسررلدق  غهررذو،  وجلررد ل ول ررليل غاهررل أن 

 غاغد وةم   واوحل  

 يو  التبويض مدة الدورة يو  التبويض مدة الدورة يو  التبويض مدة الدورة 

51 8 52 16 61 18 

55 4 58 19 65 14 

56 11 58 12 66 51 

59 11 54 12 69 51 

52 15 61 18 62 55 

 [. 84،  مل  قدم ص99ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني ]ونه :  

ررول ، ولرد  ةيف أ ل غروم مووقع يف وإلنونت  قوم دلل خةوط للا أة دان  ةل  م  رل دورلن:  وهناك 

 عر  يف ول خةروط فو رل،  ر    ا رله،  رردمل وةلر   ول ري  ن ا ولة ل ولذ، (، 62-51)ولد  ة 

 دضاةحت  و دة غ   ول خةوط.

 [. arabic.shtml-med.com/arabic/planner-http://www.eamg]ونه  ول ودط:  
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 . (1)غضحت قد نالتوولب

 ط عنق الرحم:تغري طبيعة خما [2]

 دلرون  لانرحت  و     ز قبل ول بوغل دخاسحت أغلم  ق غبل  ململة خملروحت  هون ساوهحت 

 حتقلولرر  حتلرر لف  -إىل  ررد مررل  حتملئورر -سرروولحت    ررب. لو برردأ دررلل اري إىل أن   رر   كررد ،

 قرل وللا نرحت  ر   ممرل غردل ررج قر ب موررد ول بروغل، -مثرل زالل ولبرول  -وللا نحت 

وخل بحت، ف ج ول أة ول     رج غرذه وخللصروحت داسر.  ولدةون  لء ر د  د جيول    ى    دم 

 ول    دقة حت م دغل نهو حت  مال هحت وللرا نحت  وللون  ولقووم.

 أدوات حديثة تكشف موعد التبويض وذلك عن طريق: [1]

 ور  أل لرف إفرر وزو   ن رلز وله رف ررل ولل رلب    سروبه رررج رشحيرحت زنلنورحت، (أ)

 يف ول رودلول ، غذو وجل رلز غبرلع  سو نني،هب مون وإل ةلم ولد  ة م ا  ولل لب دلخ ال  أغ

 . د ج   وجلامع ق غبل  مل  قت ول بوغل  ولالل  دق د م ع وحلاليف غس  ال 

 غرو غبرلع يف  ولسؤ ل ررل ول بروغل، (LHفحن ولبول لقولس غ مون ) ن لز (ب)

 ول ودلول  أغضل . 

                         
غذه ولة غقحت أنَّ مورد نا ل ولبوغضحت قد خي لف مرل لر    وللوويت غ ب لال ظ د ل ول سلء غ سوف (1)

 ل دة أمرو  م  رل: غذو والخ ال  غ ومل   غحت،وو    ول أغلم م   ف ولد  ة ول  غإىل ل    له ه 

 اري وله     وة وول ول ي مت  هبل ول أة مل أ وول صرحوحت،  روومرل ن سروحت،  وحلللرحت والن امرورحت 

ول ي   و  ل مل إن لمل أ  س   أ   اري مهلن وإلقلمرحت،  كرذلع عورلب ولرا   ل روة أ  رومل ره د رد 

 دلل رليل     وط أ   ثبوط وهل مونل  يف ولخ لد، ولر أة،هل غذه وةمو   ل   مل  و  م ام  يف ، فعولب

  أن الولة غقرحت والسر ق و  وةرسي غ رو  لل ارل هبرذه لرذلع   ؤ   رج ولرد  ة د رهل أ  در،خ ،

 .غهون غ لك و   لع يف مل نحت وحل و ة ن وجحت لإلصلدحت دا ض أ  خالفه

 [. 96ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني ]ونه :  
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  .(1)غ   يف ولخ  غذو ول حن ال دد أن  لهلّ  يف ولدم، (LH)فحن غ مون  ر(ن)

   :(2)ثالثًا: اتباع نظام غذائي معني 

 ول رروملغوم،: ن نسرر  وإلنسررلن حي رروي رررج أ د ررحت م ررلملن ملحوررحت أسلسرروحت غرريإ 

إن لل رووزن وةغروين لل روملغوم  ولبو لسرووم    ولهللسرووم،  ولا وسرووم،  ولبو لسووم،

رج ولس قبال  ول ي    بط هبل وحلووونل  ول وغحت  ل   ووغ و  مقلدل ولهللسووم  ولا وسووم  ا ري

،  ول ري درد  غل  رؤ   ممل غؤملي إىل  د ث  اوريو  رج م كبل  وجلدو  جدو  ولبوغضحت،د

 رج ونجذوب وحلووونل  ول وغحت ولذك غحت أ  وةنثوغحت.

 ونخ رلض نسربحت ، ن زغلملة نسبحت ول روملغوم  ولبو لسرووم يف ولارذوءفإد و ة مبسةحت  

ولرذك ، ندو  ولبوغضرحت جلرذب وحلوروون ول روي يف ولهللسووم  ولا وسووم حيدث  اوريو  

حيردث  زغلملة نسبحت ولهللسووم  ولا وسرووم يف ولردم  ونخ رلض ول روملغوم  ولبو لسرووم 

يف مدغرد  بلع غرذه ولة غقرحت ال  ولؤن ،ندو  ولبوغضحت جلذب وحلووون ول وي  يف اوريو  

 بلع محوحت عذوئوحت لدة زم وحت ال  قل رل ول   غل  در  هبل ولخا ن و ةول أرج ن ا وجل ني 

 . (3)ولاذوئي ولذي غ جع وجل ا ول عوب ده

                         
، أرة ي ر رال دراي  ارل لسراري 99-95ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني  ونه :( 1)

 .655ص -ربلس 

، 629ص -وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومرل ولو و رحت  ول هرل   للسرود م ر ون  ونه :( 5)

- رو  ، والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع68-54ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني 

، ول أة يف   لحت ول ار  58ص -سؤول  نووب رل وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت  111، 586ص

، 698ص -، أرة رري ر ررال درراي  اررل لسرراري ربررلس )ولةب ررحت ولثلنوررحت(22ص -لاسررلن ولرراغريي 

 .618ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن 

رة ري ر رال دراي  ارل لسراري ربرلس أ، 142ص -ر لع مل وحلال إىل ولروالملة ل رلخو ي  ونه :( 6)

 .698ص - )ولةب حت ولثلنوحت(
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غواررر. ول رررلمل  ولاذوئورررحت للهللسرررووم  ولا وسرررووم  ولبو لسرررووم  وجلرررد ل ول رررليل 

  .(1) ول وملغوم

 يف حال الرغبة يف إجناب الذكور يف حال الرغبة يف إجناب اإلناث
  الصوديومالصوديوم  البوتاسيومالبوتاسيوم  املغنيسيوماملغنيسيوم  السيومالسيومالكالك

، احلليب ومشتقاته
اخلبز املصنوع من   
القمننا ايضنني   
 ضنننننلو  ملنننننا

احلبننوب ، ومخنن  
مثنننننو اللنننننو   

البننننننننننننل   و
مسك ، السمسمو

السننننننننننلمو   
، والسردي  واحملار
اخلضنننننننراوا  
 ،وخاصة الورقينة 

 ،اجلنننزر ،البامينننة
 -احلمن   ، الثوم

الزضننل   الطحينيننة،
 ضلو  ملا

خالنننننة خبنننننز الن
، ورقننا ا النخالننة 

الفننننول  ،اللننننو 
و ضننل   ،السننودان 

الفننول السننودان   
 ،ضلو  ملا

 ،حبنننوب الصنننويا
البطاطننا ضكميننا   

احلليننننب  ،قليلننننة
 ومشتقاته

 ،(رقا ا الذر  مثو )الكور  فليكس
 ،الفواكنننه الطا ونننة واملمزنننا املنننو  

 عص  الربتقنال، والبطيخ، و ،واملشمش
 الفواكه اجملففة.و

ة مثنو الفاصنوليا   اخلضراوا  الطا ون 
 ،الننذر  ،(القننرنبي) )الزملننر  ،اخلضننرا 
 ،البطاطننا احللننو  ،البطاطننا ،البننا ي  
سننوا  عصنن  او أننار او    الطمنناطم
 معجو .

اللواج ضلو  اجللنل وخاصنة الصنلر،    
 الليك الروم .

احلبوب اجملففة. البقول وخاصة العلس 
 والفاصوليا البيضا  اجملففة
 املرضن   تينة، السكر واجلل ، الزضنل  النبا 

 اللحوم وايمساك اخلبز ايضي ، اير 

 ملا الطعام

إال أن غذه ولة ق مجو  ل مل  ثبت فلرلو  ل د و ة قلر حت، لهل وجلاع دني ردمل مل غذه 

ولة ق غ فع ف صحت ول جل  يف ولوصول للاةلوب، فاثال  ول سبحت ولةبو وحت إلنجلب ولذكو  

                         
، أرة ي ر رال دراي  ارل لسراري 62-65ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني  ونه :( 1)

 .www.layyous.comموقع ولدك و  نجو  لووس رج ول ودط: ، 694ص -ربلس )ولةب حت ولثلنوحت(
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،  وةم  % 81ثالث ولسلدقحت     ع ول سبحت إىل ، لهل يف  لل وجلاع دني ولة ق ول% 21غي 

  .(1)هلل مل قبل  مل د د

 مسلئل:  الث  فوه 

يف الخ ول  ن ا وجل ني قبل وإلخ لب غر   أخرذ ولسرلئل ول روي مرل ولرا  ،  غوارع 

أنلدو  خلصحت،  دووسةحت ولوسلئل ولةبوحت وحلدغثحت غاهل ف ل وحلووونل  ول وغرحت ولرذك ة ررل 

، عرري أن أكث غرل وسر  امال  غري ول ري (2)وحلووونل  ول وغحت ولؤنثحت،   وند ر ق م  دملة لذلع

   اد رج والخ ال  يف رسرحت وحلووون ول وي ولذك  رل ولؤن  دلس خدوم ولة مل ول كراي، 

م ظ وحلووونل  ول وغحت يف أنلدو  م وي رج موومل كوامئوحت  اغد مل رسر  ل، فبو ام غ جه   و 

وحلووون ول وي ولذك  إىل أررج وةنلدور  درسررحت، غبقرى وحلوروون ول روي ولؤنر  يف م   رف 

إال أن غررذه وةنلدورر  أ  أسرر ل ل،  رر  د ررد للررع  ؤخررذ وحلووونررل  ول وغررحت ولرر وملة لل لقررو.، 

أي أن و  املورحت  وونرد وحلووونرل  ول وغرحت  ،% 111حت ال  قوم د ال ف ل  لم  نرلن. ولة غق

 و ملة،  لردر  فر ص ول جرل  هبرذه ولة غقرحت جير  وةخرذ د رني  فوره  عوبولللج ا عري 

إلنر وء  ولر أةدلارحت لرد، والر بل  وحلاوحت ولاذوئوحت  ول وقوت ولام ي دلالر اممل رج موررد وإل

 غذه وخلةروو  م ا رحت وسر ةلرت أن   فرع  ،يف ولوقت ول لس يل ول لقو. ول  لري ولدوخ

                         
- ، ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحرد ك  رلن142ص -خو ي ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل ل ونه :( 1)

 .www.layyous.comموقع ولدك و  نجو  لووس رج ول ودط: ، 618ص

 دلالر اممل رلو  ق وله لحت أ  ف ق ول ح حت دني وحلووونل  ول وغحت ولذك ة  ولؤنثحت. كالفجز( 5)
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  .(1)%81وىل  ول لقو. ول  لري ولدوخيل ف ص نجل  ولا دلحت  

 ، قد ونه  ول لامء ررج ولبحر  ررل  سرولحت  هرون أكثر  ملقرحت   ن رلئج نجل  رل رللورحت

، (DNAو و وحت )إىل ر غقحت ف ل وحلووونل  ول وغحت دلالر اممل رج م وغل  وللملة ولوو ف وصل

    ها ر غقحت ول  ل غذه رج أن وحلووون ول وي وحللمرل لله  موسروم وةنثروي حي روي 

أكثر  مرل وحلوروون ول روي وحللمرل لله  موسروم ولرذك ي درام  (DNAرج وللملة ولو و ورحت )

 دلل رليل غاهرل ف رل وحلووونرل  ول وغرحت  ،  غذو والخر ال  غاهرل قولسره،% 5.8غقل ب 

ةنثوغحت دامل و  م قدة  ملقوقحت،  ر غقحت ول  ل غذه وس ةلرت أن جت ا رو حت ولذك غحت رل و

دحووونرل  م وغرحت أنثوغرحت د سربحت   رو رحت ع ورحت ،% 86ع وحت دلحلووونل  ول وغحت ولذك غحت د سربحت 

  .(2)ولو   ل وحلال % 41،  د س  نجل    ل وىل 88%

يف  لقرو. ولبوغضرحت   د د ول  ل غر   وسر خدوم ول و رحت ولج راة مرل وحلووونرل  ول وغرحت

 دإ د، ر غق ني: 

أن غهون ول لقو. ملوخل وجلسرد،   و ئرذ  وارع وحلووونرل  ول وغرحت يف  الطجيقة األوىلي

    مقل يف ول   .  ،مقل

                         
- سلخ  وإلنجلب لهل م ع و  والس ، 88ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمل للغني ( ونه : 1)

 -وهل دسرحت ولو و ورحت إلغرلمل أمحرد ، 659ص -أرة ي ر ال داي  ال لساري ربرلس  ،584-588ص

ر فرلن درل  -ول لقو. ول ر لري ، 512ص -وةملع   ول نل  ول ق   والنجلب إلد وغو ، 151ص

ول هل   للسود وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومل ولو و حت  ، 64-68ص -سلو  ول  ل 

 -وة هررلم ول  ررلحت دررلل ق   وإلنجررلب  م ررع وحلاررل لسررل ة وهلررلن ي ، 681-628ص -م رر ون 

 .122ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ ، 222-225ص

موقرع ولردك و  نجور  لوروس ، 41-88ص -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني ةمرل لرلغني  ونه :( 5)

 .www.layyous.comرج ول ودط: 
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أن غهون ول لقو. خل   وجلسد،   و ئذ  لق. ولبوغضحت هبذه وحلووونل  الطجيقة الثانيةي 

ات وللقوححت ردة ونقسلمل ، نقلت إىل     يف أنبوب وخ بل ، فإلو  دث ول لقو.،  ونقس

 . (1)ولا نحت   ى   او ول او ولةبو ي

الخ ول  ن ا وجل ني د د وإلخ لب غ   وس  امل  ق ورحت ول  رخون ولرو و ي قبرل ول لروق 

و و ورحت،  للرع دلسر خدوم ر غقرحت ول ي  س  ال يف وةصل ل  فحت إصلدحت وللقوححت درلةم وض ول

 و  غقروم ول رللج د لقرو. دوغضرل  ولا نرحت دا ري ولرا   يف أنبروب  ،ول لقو. خل   وجلسد

والخ بل ، فإلو  دث ول لقو.  بدأ وللقوححت يف والنقسلم، فإلو  صلت ل  لحت  امن خالغل،  ؤخرذ 

أ  أنثى،  يف  للحت كرون  م  ل  و دة ل حن ولو  ل ،  للع ل  فحت مل إلو كلنت وللقوححت لك و  

   .(2) إال فال ،وللقوححت مل وجل ا ولةلوب   قل إىل ول   

 ور   -إلو   ل وحلال  - ولة غقحت وةكث  ون  ل و  وةكث  اامنل   غذه ولة غقحت      

 . (3)% 44  ل نس  نجل  ل إىل 

                         
 -، أرة ري ر رال دراي  ارل لسراري ربرلس 584-588ص-والس  سلخ  وإلنجرلب لهرل م ع رو   ونه :( 1)

 -أ هررلم وهل دسرحت ولو و وررحت لسر د ول رروغ خ ، 155-151ص -، وهل دسرحت ولو و ورحت إلغررلمل أمحرد 659ص

 .122ص

 ول نررل  ول قرر   والنجررلب، 625ص -أرة رري ر ررال درراي  اررل لسرراري ربررلس )ولةب ررحت ولثلنوررحت( ونهرر :( 5)

ولردك و  موقرع (، 86، 66)ص -د روك ول ةرف  وةن رحت ل ةرل ولسر بلري  ،518ص -وةملع   إلد وغو 

مقررلل: م لومررل   -موقررع موسررورحت ول  فررحت ، http://www.layyous.com رررج ولرر ودط: نجورر  لورروس

 .v1&c=23-http://kb.qcat.net/index.php?page=indexول ودط:  -   لق د الوحت ر ل وةنلدو  

يف مدغرد  %111] لكر  أن ول سربحت  625ص -رة ي ر ال داي  ال لساري ربلس )ولةب حت ولثلنورحت(أ( 6)

 رج ول ودط: نجو  لووسولدك و  موقع ن ا وجل ني يف  لل  د ث محل[، 

 http://www.layyous.com. 
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ني د د وحلال ول ومل ده أن غ   ول     رج ن ا وجل ني دللوسرلئل إن وخ ول  ن ا وجل 

، (2)، فإلو  بني أن ن ا وجل ني لوا غو ول عوب فوه فإنره غر   إن لاره(1)ول لاوحت وحلدغثحت

 للرع د رد أن  ،أصب. وإلن لض غسر خدم لق رل ولب رل »غقول ولدك و  ماد ريل ولبل : 

 قرد نرشر   ، دووسةحت ولونل  فوق ول و وحت قدمت ولوسلئل ولةبوحت ل  فحت ن ا وجل ني

مقوقرل   وفورل  ررل  (م1488غ رلغ   9 -غرر 1918مجرلمل، وة ىل 12ملحت ول لغ  وةم غهوحت )

نلء فوه أن يف مدغ حت دومبلي يف وهل د أكث  مرل سسرامئحت رورلملة ، ن غاحت  أمل ولب ل  ول فغحت

رشرر  غررذه ول وررلملو  أغضررل  يف  ون  ،ل  فررحت نرر ا وجل ررني  دلل ررليل إن لارره إلو كررلن د  ررل  

 ر دمل غ بني أن ول أة مال أنثى فإن وإلن لض غ   يف م ه   لع وحللال   ع   ،ول ني

غذه ول ولملو  مونوملة أغضل  كام  قول ول رلغ  ، أن وجل ني غهون قد نل ز أ د حت أل   دوقني

ض وجل رني إلو وةم غهوحت يف أ  دل  ولوالغل  ول حدة  عريغل مرل وةقةرل ،   قروم دإن رل

 .(3)«كلن ن سه عري م عوب فوه

   ظ    مؤخ و  د ل ول ه غل  ول ي  رار  إمهلنورحت  اورري نر ا وجل رني يف أرروو  

وحلال وة ىل،  للع إمل رل ر غق وحلقل دلهل مونل ، أ  رل ر غرق ولر حه  يف نرني أ  

حت وإلنرلث رلمل   و ي غ ال رج إ دوث   لرال   ووغحت  ؤملي إىل موغل مبلغل وةن ر

  .(4)خالل وةسلدوع ولثامنوحت وة ىل إىل خ ول  لك غحت

                         
 .1152-1118ص –إن للء وهلل   لىل  -( غايت دولهنل    وال  يف ول  ل ولقلملم 1)

 .618ص-الس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع و  و ونه :( 5)

ولدو  ولس وملغحت لل رش  ول وزغرع  -مل. ماد ريل ولبل   -والن جل  ولسهلين  قضوحت مدغد ول سل  ونه :( 6)

، 111ص -أ هرررلم وإلن رررلض إلدررر وغو  مارررد   رررو  .  ونهررر : 21-24ص - 1 -نررردة  -

 (.5/96) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت 

 .689ص -وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون  ونه :( 9)
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 مل غ   جت دحت غذه ول ق وحت رج وإلنسلن د د، لهل متت جت د  ل رج ول ئ ون،  قد  بت 

نجل  ل مل  و  وله   وخلل ني، لهل  ند أن وله   وخلل ني ال غ  ق مع ول هوغل 

أنثررى، غررذو فضررال  رررل خمررلر  ول  رروه ولرردوخيل، فوهررون لكرر و  ال غلررد  غ  لمررل كانرره 

 . (1)ولح الحت

 

*  *  *  * 

                         
 .689ص -وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون  ونه :( 1)
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  فوه مةلبلن:

مرل خرالل  مدغرد نر ا وجل رني لجر مل ول عبرحت يف نر ا م رنيغاهل  وارو.  هر  

 ولسال ني ول للو ني:

سخ غل إن وس  امل ولسلوكول  ولةبو وحت يف مدغد ن ا وجل ني غو وس خدوٌم ةسبلب 

  وخلري كل وخلري فوام خي ل ه وهلل. ،إال أن وة ىل   ك وةم  هلل ل ل،  لىل وهلل 

نررووز وسرر  امل ولسررلوكول    ال أرلرر  خالفررل  دررني ول ق ررلء  ولبررل ثني ول ررل غل يف

ولةبو وررحت ول رري مررل لرراهنل أن  سررلرد يف مدغررد نرر ا وجل ررني  ول رري ال م ررل  إىل  رردخل 

 . (1)ربي

  ومن األدلة الدالة عىل جواز ذلك ما ييلي

كرام يف قولره   رلىل  هلغرحت ررل زك غرل  ملرل  ده أن غ زقه ولذك  أن نبي وهلل زك غل [ 1]

 :﴿                                    

                         
، 622)ص -وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومل ولو و حت  ول هرل   للسرود م ر ون  ونه :( 1)

، فقره 222ص -(، وة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجرلب  م رع وحلارل لسرل ة وهلرلن ي 688، 628

-22ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس  ، 926ص-ولقضلغل ولةبوحت ول ل ة للق ه ملوعي 

 .(548 – 542/ 5قضلغل ربوحت م ل ة يف اوء ولرشغ حت وإلسالموحت )، 21
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        ﴾(1)،    مررل رش   ولررردرلء أال غسرررال أمررر و

لز ف له دللوسرلئل فدل رج أن ولدرلء دةل  ن ا م ني نلئا،  مل نلز رلبه ن، (2)م مل  

 .(3) ولرش رحت ك ذه ولة غق يف وخ ول  ن ا وجل ني

 مل غرا   ، وخ ول  ن ا وإلنسرلن ال غ يضر إىل  ر وم ،أن وةصل يف وةلولء وإلدل حت[ 5]

  .(4)  ى غاري  ه  وةصل مل وحلالل إىل وحل وم همللول د ح غا

 لرل غقرد ون رلوره  ،ح  امأن مل غ  له ولا نلن الخ ول  ن ا وجل رني مرل ال  ل رل[ 6]

 .(5)فال ملنع مل غذو رشرل  ف و مل دلب وةخذ دلةسبلب،  ،دالل  ظ  ام

وإلنلث؛  رج أنه جي  ول  به إىل أنه إلو نلز للاسل  أن غ ا ى ولب ني، فال جيوز له أن غه ه

   ﴿ :ةنه غ ب. دذلع م خلقل  داخالق أغل وجللغلوحت ولذغل قلل وهلل   لىل ر   

                  

                         
  [.2-2]، وآلغ لن  سو ة م غ ( 1)

ماا    -ماا   يادب باإثم أو اطيعاة ر ام  -ال يزا  يستجا  للعباد ): للع قوله  يد  عىل( 5)

دلب دولن أنره غسر جلب  -  وه مسل  يف ك لب ولذك   ولدرلء  ول ودحت  والس ا ل  ] (يستعج 

مرل  ردغ  أت غ غر ة  (5862،  قر  )-للدوري ملل مل غ جل فوقول ملرو  فل  غسر ج  يل 

.] 

موقرف وإلسرالم  ول هر ة  (،1/664) -موقف وإلسالم مل وةم وض ولو و وحت لحارد لربري  ونه : (6)

قضلغل ربوحت م ل ة يف اروء ولرشرغ حت ، 19ص-ولس قبلوحت ل قدم ول ال  وجلو ي لحاد  أفت رثامن 

 .129ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ ، (5/544) وإلسالموحت

موقرف وإلسرالم  ول هر ة ولسر قبلوحت ل قردم ، 112ص -يف اروء وإلسرالم(  ند ة )وإلنجرلب ونه :( 9)

 .152ص -وهل دسحت ولو و وحت إلغلمل أمحد  ،19ص-ول ال  وجلو ي لحاد  أفت رثامن 

 .118، 112، 119، 112ص -ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم(  ونه :( 2)
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         ﴾(1)(2) . 

ل ق ي وإلسالمي ول بثق رل  ودةحت ول لمل وإلسالمي د ران غذو  قد صد  ق و  ولجاع و

 وخ ول  ن ا وجل ني  ن ه: 

                         
 [.24-28( سو ة ول حل ، وآلغ لن ]1)

كرلن وسر قبلل وةنثرى يف ول ر ب قبرل وإلسرالم »(: 86-8/85ق ورحت ولهوغ ورحت )ول  جاء يف املوساوعة( 5)

وس قبلال سوئل، غ  مون هبل،   سومل  نوغ  ،  غ وو  ن رل وةرني، إل غي يف نه غ  ملبرحت لل قر  

أ  لل ل ، فهلنوو غئد هنل  وحت،  غس هث  ول نل رلو ل ول  قحت ول ي ال غس هث غل رج ربرده أ   ووونره، 

 سبحلنه    لىل ولسلاني رل للع،  لم غذو ول  ل ول  وع،  دني أن مل ف ل للع فقرد درلء ف  ى وهلل

  ﴿دلخلرسون ولبني،                    ﴾  نبه وإلسرالم إىل أن  ،[191]وةن لم 

﴿: لهل إنسلن مل لك  أ  أنثى،قلل وهلل   لىل ق ولونومل   ق وحلولة غبحت مل وهلل سبحلنه    لىل    

                   ﴾»  ، يف م ررحت ولررومل مل قررلل ودررل قررو  وجلوزغررحت  ،[94]ول ررو[

قدم وهلل سبحلنه    لىل مل كلنت  ؤخ ه وجللغلوحت مل أم  ولب ل    ى كلنوو غئرد هنل، أي » [:51ص

 ولق ومل أن ول سخط دلإلنلث مرل أخرالق  «.ولذك  وع ولؤخ  وحلقري ر دك  مقدم ر دي يفغذو ول 

﴿أغل وجللغلوحت ولرذغل لم ر  وهلل سربحلنه    رلىل يف قولره:                    

                                               

﴾»  أخر  وهلل » ([:19/156]يف ول  سرري ).  قلل ق لملة فروام   وه ولةر ي [24-28]ول حل

وهلل لره خرري مرل قضرلء    لىل دخب  ص و   ، فامل ولؤمل ف و  قوق أن غ ِض دام قسر  وهلل لره،  قضرلء

ب نل غحت خري ةغل ل مل عالم،  إنرام أخر ك  وهلل د ر و    ل ُ  ؛ول ء ن سه،  ل ا ي مل غد ي أنه خري

ل ج  بوه      وو ر ه،  كلن أ دغ  غاذ  كلبه  غئد ود  ه.  وإلسالم ال غه  ري مرل ولسرل  دران جي  ر  

لرثج، فورادى رلوره أن غ ر م دذ غرحت ولب رل ،  غ لقرى  أمل ولب ل ، دل غ  قي دللسل  إىل مل نرحت وإلنسرلنوحت و

 الملئل دلل بوس  والنقبلض، دل غ قبل ل دلل ِض  وحلاد، قلل صلل. دل وإلمرلم أمحرد: كرلن أمحرد إلو 

 «. لد له ود حت غقول: وةنبولء كلنوو آدلء د ل ،  غقول: قد نلء يف ولب ل  مل رلات
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وحلاررد هلل   ررده،  ول ررالة  ولسررالم رررج مررل ال نبرري د ررده؛ نبو ررل ماررد،  رررج آلرره »

  صحبه أمل د د: 

فإن ملا ولجاع ول ق ي وإلسالمي د ودةحت ول لمل وإلسالمي يف مل   ره ول لسر حت ررشرة 

غرررر ول ررري غووفق رررل 1958/لررروول/58-55هرررحت وله مرررحت يف ول ررروة مرررل ول  قررردة دا

،  د ررد والسرر امع (اختيااار جاانن ا ناانم قررد نهرر  يف موارروع: )5118/نرروفا /8ررر6

 للبحوث ولقدمحت،  ر ض أغل والخ  لص،  ول لق ل  ولس  وضحت.

  ول ِض دام ،فإن ولجاع غؤكد رج أن وةصل يف ولسل  ول سلو  دقضلء وهلل  قد ه

 حياد وهلل   لىل رج للع، فلخلرية فوام خي ل ه ولبل ي  ،لك و  كلن أ  أنثى مل  لد، غ زقه وهلل

 لقد نلء يف ولق آن وله غ  لم ف ل أغل وجللغلوحت مل ردم ول سلو   ول ِض  ،نل  رال

﴿دللولومل إلو كلن أنثى قلل   لىل:                 

                                  

  ﴾(1)،  ال داس أن غ ع  ول ء يف ولولد لك و  كلن أ  أنثى، ددلول أن ولق آن 

اجر املجمع لل  إىل ملرلء د ل وةنبولء دان غ زق   ولولد ولذك ،  رج اوء للع وله غ  أ

 :ما ييل

كلل هررلم ولاررذوئي،  ولاسررول  ؛جيرروز وخ وررل  نرر ا وجل ررني دررللة ق ولةبو وررحت أوال ي

 لهوهنل أسبلدل  مبل حت ال مذ   فو ل.  ؛  وقوت وجلامع د ح ي  قت وإلدلاحت ،ولهواولئي

يف ، خل ربي الخ ول  ن ا وجل ني إال يف  لل ولرض  ة ول النورحتال جيوز أي  د ثانيا ي

فوجروز  و ئرذا ول ردخل  ،أ  دلل ها ،ول ي   و  ولذكو  مل ن وإلنلث وةم وض ولو و وحت

رج أن غهون للع دق و  مل جل رحت ربورحت خم  رحت، ال غقرل رردمل  ،دللضوودط ولرشروحت ولق  ة

                         
 [.24-28( سو ة ول حل، وآلغ لن ]1)
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ق غ و  ربول  دلإلمجلع غؤكد أن  للرحت ول غضرحت  قدم   ،أرضلئ ل رل  ال حت مل وةربلء ول د ل

 مرل  ر  غ ر ض    ى ال غ لب دلل ض ولرو و ي،  س دري أن غهون غ لك  دخل ربي،

 غذو ول ق غ  رج ن حت وإلف لء ولخ  حت إلصدو  مل   وه يف للع. 

، رض  ة إجيلمل ن ل  لل قلدحت ولبلرشة  ولدقوقحت رج ولس   ول   ول وكرا ولةبورحت ثالثا ي

ول ري متررل س مثررل غررذه ول الوررل  يف ولررد ل وإلسررالموحت، ل ا ررع أي خملل ررحت لضرراون غررذو 

  رج وجل ل  ولخ  حت يف ولد ل وإلسالموحت إصدو  وةنهاحت  ول  لوام  يف للع. ،ولق و 

 .(1)« صج وهلل  سل  رج نبو ل ماد  آله  صحبه

 غو مرل غ ر   -لةبي  قد  ة ق ولق و  حله  وخ ول  ن ا وجل ني رل ر غق ول دخل و

ر ه دلخ ول  ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحت،  غو مل سوايت دحثه م  ال  يف ولسالحت ول للوحت 

 إن للء وهلل   لىل.

 :مل خالل ول قل  ول للوحت  ه  مدغد ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحتغاهل دولن 

: و  ق ول ق لء  ولبل ثون ولذغل  هلاوو يف مسالحت وخ ول  ن ا وجل ني ررج مر غ  أوال  

ولرر حه  يف نرر ا وجل ررني إلو كررلن رررج مسرر و، وةمررحت؛  للررع ةنرره مل لررحت لإلخررالل 

   ﴿،  وهلل نررل  رررال هنررى رررل للررع فقررلل: (2)دررلل ووموا ولهونوررحت

                         
ولجارع ول ق ري  -ق و و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي يف مل   وه ولثلم حت ررشة  ول لس حت ررشرة  ه :ون( 1)

 .24ص - 1  -مهحت وله محت  - ودةحت ول لمل وإلسالمي  -وإلسالمي 

-(، وخ وررل  نرر ا وجل ررني ل بررد ول لررود قلسرر  1/569)-ولسررلئل ولةبوررحت ولسرر جدة لل   ررحت  ونهرر :( 5)

            ، 289ص -ل ة وهلرلن ي ررررر   وإلنجرلب  م رع وحلارل لسررررردلل ق ، وة هلم ول  لحت49-45ص

               -د رررررر، وهل دسررحت ولو و وررحت إلغررلمل أمح22ص -ولةرر  يف ارروء وإلغررامن لحاررد ولخ ررل  ولسررالمي 

 .(165، 152ص)
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      ﴾(1) :قرررلل سررربحلنه  ،﴿     

﴾(2) ول رري رقرردئل  (وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم)نررد ة  ،  قررد نررلء يف  وصررول

م دد لحت  1486ملغو  59غر ولووفق  1916ل بلن  11ول هاحت وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت يف 

نر ا وجل رني إلو كرلن  و  قت  ن حت ول ه  ولرشروحت رج ردم نووز ول حه  يف» :ولهوغت

 .(3)«للع رج مس و، وةمحت

وخ ورل  نر ا وجل رني د رد وحلارل دة غقرحت وإلن رلض غ ب ري  هاره ررج  هر   ثانيا ي

 .    (4)-إن للء وهلل   لىل  -وإلن لض،  غايت دولن للع    وال  

رج ف ض إمهلنوحت  ةبوقه رج أن حت  -روو  وحلال وة ىل  اوري ن ا وجل ني يف أ ثالثا ي

رل ر غق وحلقل دلهل مونل ، أ  رل ر غق ول حه  يف نني أ  رلمل   و ي  -وإلنسلن 

غ ال رج إ دوث   لرال   ووغحت  ؤملي إىل موغل مبلغل وةن حت وإلنلث خالل 

 س ةع موغل وةنثى إىل لك ،  قدم أهنل  ق وحت مل  وةسلدوع ولثامنوحت وة ىل إىل خ ول  لك غحت

 إنام ن لت وةنثى داه   ولذك ،  رج للع ال لع يف   محت غذه ولة غقحت لل متثله مل 

          ﴿   لىل: ، قلل(5) اوري خللق وهلل   لىل

                         
 [.8-8، وآلغ لن ]سو ة ول محل( 1)

 [.82، 22، وآلغ لن ]سو ة وةر و ( 5)

إلوه د ل ول ل كني يف ول د ة مل إدل حت مدغد نر ا وجل رني  وما ذهب. 694 بت ول د ة ص  ( ونه 6)

رج ولس و، ول  ملي  م  ه رج ولس و، وجلامري جيد أسلسه ول ق ي مل ولق   رشررل  مرل أن ولبرل  

لقلنونورحت وة هرلم ولرشرروحت  ودلجلاء قد غهون مم ورل  دللهل إلو رلمل رج أصل كيل دلإلدةرلل. ونهر : 

 .624،  مل  قدم ص682ص -لل دخل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون 

 .1128-1191ص – ول  ل ول لرش )إن لض وجل ني ول وه(مل غايت يف ونه  ( 9)

وة هلم ولرشرروحت ، 191ص -وحلامغحت وجل لئوحت للج ني يف ظل ول ق ول  ولس حد حت ةمرية رديل  ونه :( 2)

 .689ص -خل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م  ون  ولقلنونوحت لل د
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 ﴾(1) . 

كلل ي  ر    -ني دلل ق ول  ول  لروحت ول ي م ل  إىل  دخل ربي  ود ل : مدغد ن ا وجل 

كلن ررج سووء قبل وإلخ لب أ  د ده إلو  -د ق وحت ول لقو. ول  لري ولدوخيل أ  وخلل ني 

 ممل وخ لف فوه ول ق لء ول ل  ن،  دولن وخ الف   كام غيل:  مس و، وةف ومل

 األقوال يف املسألة:

،  إلورره لغرر  ولجاررع  ا وجل ررني دلل ق وررل  ول رر لروحتمدغررد نررحيرر م  القااو  األو ي

 . (3)،  إلوه لغ  د ل ولبل ثني(2) ودةحت ول لمل وإلسالميول بثق رل ول ق ي وإلسالمي 

                         
 [.114-118، وآلغل  ]سو ة ول سلء( 1)

غررر 1958/لروول/58-55مل   ره ول لسرر حت ررشرة ول  قرردة داهرحت وله مررحت يف ول روة مررل  وذلاك يف( 5)

ال جيوز أي تدخ  طباي الختياار جانن ا نان، إال يف  اا  » :م  ن ه5118/نوفا /8ر6 ولووفق

  «.رة العالجية يف األمجاض الوراثيةالرضو

 [.24ص -ونه : ق و و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي يف مل   وه ولثلم حت ررشة  ول لس حت ررشة ] 

وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل ردخل ، 88-88ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس   ونه :( 6)

( ] غرو غسر ث ي مرل ول حر غ  688، 689-628ص) -يف روومل ولو و حت  ول هرل   للسرود م ر ون 

(، وة هرلم 1/569) -[، ولسرلئل ولةبورحت ولسر جدة لل   رحت 684د ل وحللال  ول  ملغحت كام يف ص

، ولةر  يف اروء وإلغرامن لحارد 282ص -ول  لحت دلل ق   وإلنجلب  م ع وحلال لسل ة وهللن ي 

 -فقرره ول ررووزل للجورراوين ، 161ص -، وهل دسررحت ولو و وررحت إلغررلمل أمحررد 22ص -ولخ ررل  ولسررالمي 

(، نرد ة )وإلنجرلب يف 548 – 542/ 5، قضلغل ربوحت م ل ة يف اوء ولرشغ حت وإلسالموحت )91ص

،  غو  أي جل حت ول  و، دوزو ة وة قرل  دللهوغرت كرام يف ول  رو،  قر  111ص -اوء وإلسالم( 

 .[www.Awkav.netغر ]ونه  موقع ولوزو ة: 6/6/1914يف  48ع/49
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 .  (1) إلوه لغ  د ل ولبل ثني، مدغد ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحتجيوز القو  الثايني

 أدلة األقوال:

حتدياد جانن ا نان بالتقنياا  القااللون بجاواز  الثااينأصااا  القاو  أوال ي استد  

 بام ييليالصناعية 

دللسلوكول  ولةبو وحت، فهرام جيروز وخ ورل  ولقولس رج نرووز وخ ول  ن ا وجل ني [ 1]

دللة ق ول ي  هرون قبل وجلامع يف وإلنجلب ولةبو ي، فهرذلع جيروز ولسر ي ن ا وجل ني 

  (2) .إىل مقوق للع هبذه ولوسلئل ولةبوحت وحلدغثحت

ان قوررلس نرووز وخ وررل  نرر ا وجل رني هبررذه ولة غقررحت رررج درروااد نااواذ هاادا الادلي ي 

 ولوسلئل ولةبو وحت قولس مع ول ل ق،  للع مل  ن ني:

أن وةصل ال لب حت فوه، ةنه جي ي دني ولرا نني،  غرذو دخرال  ول ر ع  الوجه األو ي

لرامل ممرل جي ل رل ر ارحت ولذي غ ةل   دخل وةربلء،  دقلء ول ةف يف ولخ ر  مردة مرل و

 لالخ ال  داريغل.

                         
 -مل.ربرلس أمحرد ولبرلز  -ول  ن ا ولولومل  مدغده قبل أللقه   المل ه درني ولةر   ول قره وخ  ونه :( 1)

 - 1  -وة ملن  -ملو  ول  رلئا لل رشر  ول وزغرع  -اال مل وسل  فق وحت يف قضرلغل ربورحت م رل ة 

 -موقرررف وإلسرررالم مرررل وةمررر وض ولو و ورررحت لحارررد لررربري (، 5/881) -م  5111غرررر/1951

، 19ص- ول ه ة ولس قبلوحت ل قدم ول ال  وجلو ي لحاد  أفرت ررثامن (، موقف وإلسالم 1/664)

فقره ولقضرلغل ولةبورحت ول رل ة للقر ه  ،(5/544قضلغل ربوحت م ل ة يف اوء ولرشرغ حت وإلسرالموحت )

، 181ص -أ هررلم وهل دسررحت ولو و وررحت لسرر د ول رروغ خ  ،(225، 926) ص-ملوعرري  ولحارردي 

أر رلل وةنلدور  ، 1154ص - أ هرلم وةرسة ل رى ولر ون.  ول ووزل ولخ  حت درلل أة يف ول برلملو 

 (،694، 112، 119)ص -ند ة )وإلنجلب يف اروء وإلسرالم( ، 25ص -ةت رسغع ربد وهللملي 

 ور  م هرل ررج دل ريل ول كبلن  وهلل مل.ربدول وخ   ،ول وخ مل.أمحد دل ريل سري ولبل كي غو  أي 

كرام يف « متافظ عىل  رص ا واز يف صاورة العاال »: هلامولسلدق دقو ولجاع ول ق ي وإلسالمي ق و 

 .81ص -ق و و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي يف مل   وه ولثلم حت ررشة  ول لس حت ررشة 

 .119ص -ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم(  ونه :( 5)
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أن وةصل لوا فوه ك ف لل و ة ولالهحت أملم مل ال حيل له ول ه  إلو رل،  الوجه الثايني

  .(1) غذو دخال  ول  ع

ك رل ن رال ررج ر رد ول بري قلل: ) ولقولس رج ول ال، ف ل نلد  دل ربد وهلل [ 5]

فبلر  للرع نبري وهلل  ر رد نبري وهلل  ك ل ن ال رج: ) يف   وغحت، ( ولق آن غ ال 

إلنجلب مل أصرله، فرإلو للحلدغ  ملل رج نووز ول ال،  غو م ع ف ،(2)(فل  غ   ل ،

 .(3) م ع نوع م ني مل ولولدنووز نلز للع، فال دلب أ ىل 

ةن  ؛ان إحللق وخ ول  ن ا وجل ني دلل ال يف وجلووز عرري مسرل دوينااذ هدا الدلي ي 

 مل ن  دخل أ د،  غذو دخال  ول  ع. حتولا نني دللة ق ولةبو ووةصل جي ي دني 

 مل سهت ولرشع رل دورلن   م ره غ رد ر روو ،  مرلوةصل يف وةلولء وإلدل حت،  [ 6]

  .(4)هبذه ولة غقحتللع مدغد ن ا وجل ني 

 دم قولم ولدلول ررج مر غ  وخ ورل  نر ا وجل رني د دم ول سلو  دوينااذ هدا الدلي ي 

كرام يف أمللرحت  -حت، دل ولدلول قلئ  رج للع،  غرو مرل غو ر  رلوره مرل م لسرد هبذه ولة غق

 .-ولقلئلني دلل ح غ  

حتدياد جانن ا نان بالتقنياا   باجماةالقااللون  األو استد  أصااا  القاو  ثانيا ي 

 يالصناعية بام ييل

              ﴿: قررول وهلل   ررلىل[ 1]

                 ﴾(5) فرررلهلل ،

                         
 .124ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ  ونه :( 1)

 .619(  قدم أل جيه ص5)

 .12ص -موقف وإلسالم  ول ه ة ولس قبلوحت ل قدم ول ال  وجلو ي لحاد  أفت رثامن   :ونه( 6)

ول رووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو  ، 128ص -أ هرلم وهل دسرحت ولو و ورحت لسر د ول روغ خ  ونه :( 9)

 .1152ص - أ هلم وةرسة ل ى ول ون. 

 [.21-94، وآلغ لن ]سو ة ول و ،( 2)
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 هي  لرل غ رلء  ، ل   مل مجلحت  ففه أن هي  لل غ لء أنل ،  لىل غ ف  يف ملهه كام غ لء

 يف ولرر حه  دجرر ا وجل ررني  ةررل ل رررج م رروئحت وهلل ، أ  غررا ن   لكررو و   إنل ررل   ،لكررو و  

  (1). م ل احت لل غ غده وهلل   لىل  غةلبه ، إ ومل ه

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

غ لء،  أن وخ ول  ن ا وجل ني ال غ ليف إ وملة وهلل  م وئ ه؛ إل ال غهون يف ملهه إال مل )أ(

 مل  وصل إلوه ولة  مل وخ ول  ن ا وجل ني إنام غو دقد ة وهلل  م روئ ه،  ال خير   ررل 

ملوئ ة وةسبلب ول ي أقلم وهلل رلو ل غذو ولهون، ف رو ال خير   ررل ول روئحت وإلهلورحت، درل غرو 

 .          ﴾(2)(3)﴿كام قلل   لىل: ،    وذ هلل

أن مل  وصل إلوه ولة  دللوسلئل وحلدغثحت ال غ  ل ض مع غذه وآلغحت، ةن وةربلء  )ب(

ال غس ةو ون ول حه  يف ن ا وجل ني د حدغد كونه لك و  أ  أنثى ررج  نره ولوقرني،  إنرام 

علغحت مل  وصلوو إلوره أهنر  وسر ةلروو أن هيوئروو د رل وةسربلب ل لقرو. ولبوغضرحت دجر ا 

  .(4)يف مقوق للع نول وي ولةلوب،  قد غ  لو وحلووون

 ﴿ قول وهلل   لىل:[ 5]                         

  ﴾(5) ،:قوله   لىل  ﴿         

                         
 .111-114، 49ص -نجلب يف اوء وإلسالم( ند ة )وإل ونه :( 1)

 [.54، وآلغحت ]سو ة ول هوغ ( 5)

قضرلغل ربورحت م رل ة يف اروء ولرشرغ حت (، 114، 116)ص -ند ة )وإلنجلب يف اروء وإلسرالم(  ونه :( 6)

 .221ص -(، وة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجلب  م ع وحلال لسل ة وهللن ي616/ 5وإلسالموحت )

(، وة هررلم ول  ررلحت دررلل ق  589/ 5ربوررحت م ررل ة يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت )ضررلغل ق ونهرر :( 9)

، كوف   حهاني يف نر ا وجل رني ةمرل 221-221ص - وإلنجلب  م ع وحلال لسل ة وهللن ي 

 .49ص -للغني 

 [.8، وآلغحت ]سو ة ول رد( 2)
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  ﴾(1) فرال جيروز م  فرحت  ، دالن رج أن وهلل وس ا   د ل  مل يف وة  رلم، فلآلغ لن

  .(2)فضال  رل ول حه  فوه ،ن ا وجل ني

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

 لمل ه أن رل  وهلل دام يف وة  لم رلم لهل مل غ  لق درلجل ني مرل  ول ره  مو ره،  سر )أ(

 أن  سرول وهلل    لقل  ه،   زقه،  راله كام ملل رج للع  دغ  ودل مس ومل

مع خلقه يف بطن أمه أربعن يوما ، ثم يكون علقة مث  ذلك، ثم يكاون )قلل:  إن أ دكم جيج

مضغة مث  ذلك، ثم يجس  إليه امللك فينفخ فيه الجوح، ويؤمج بأربع كلام ي بكتب رزاه، 

 . (3)(و سعيدوأجله، وعمله، وشقي أ

غو ول ل  ول   ويل دام يف وة  لم،  غذو ال حيوط ده درش م رام أ يت  فام وس ا   وهلل د لاه

﴿ يف قوله   لىل: "مل"مل ول ل ،  للع ةن كلاحت           ﴾  ود ول اوم،  غذو  

  .(4)ال خي ن دهونه لك و  أ  أنثى

 ،  دني رل  ولبرش مل ن ل   الث: دج ا وجل ني دني رل  وهلل ل  أن غ لك ف ق )ب(

ال   وةربرلء درلحلووون ول روي،أن وهلل غ ل  ن ا وجل رني قبرل  لقرو. ولبوغضرحت  األوىلي

 غ  فون للع إال د د  د ث ول لقو.. 

 أن رل  وهلل د وع وجل ني قة ي، أمل رل  وةربلء ف و ظ ي قد ال غ دق.  الثانيةي

                         
 [.69، وآلغحت ]سو ة لقامن( 1)

 ،158ص -وهل دسررحت ولو و وررحت إلغررلمل أمحررد ، 49ص -ونهرر : نررد ة )وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم( ( 5)

 .(5/818) -وهل دسحت ولو و وحت مل ول هو  ولرشري ل بد ول ل  أدو د ل 

 .298(  قدم أل جيه ص6)

، أر رلل وةنلدور  224ص -ة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجلب  م ع وحلال لسل ة وهللن ي  ونه :( 9)

 .121ص - دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ أ هلم وهل ،21ص -ةت رسغع ربد وهللملي 
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 غرذو دخرال   ، غ وقف رج مقدمل  غسر دل هبرل ررج ولةلروبأن رل  وهلل ال الثالثةي

  .(1)رل  وةربلء

فررإلو كلنررت ولوولرراحت أ   ،أن يف ولرر حه  يف نرر ا وجل ررني  اوررريو  خللررق وهلل   ررلىل) (

، فهوف دال غ غد أن غ دخل يف خلق وهلل فوففه (3)خللق وهلل ةماري (2)ولووصلحت أ  ول  لجحت

  .(4)رل  ن  ه ول حوححت

                         
ص  -أ هرلم وجل رني ل ار  عررلن  ، 66-65ص -وخ ورل  نر ا وجل رني ل برد ول لرود قلسر   ونهر :( 1)

 .121ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ  ،581-581

م( 5) رالكوشر ل ري    رل احت و: أن غا ز وجللد دإد ة،    حي ى دهحل أ  نول، فورا ق أ ر ه أ  خيرضر، فللوولم

  ([2/188ول  لغحت يف ع غ  وحلدغ  الدل وة ري )ونه : ] احت ول ي ُغ  ل هبل للع.للع،  ولس ولم 

ونه : ] .لحت ول ي  ام  مل غ  ل هبل للعغي ول ي   ل ل  غل د    آخ  ز  و ،  ولس وصم  لةيوالواص   

 ([2/141ول  لغحت يف ع غ  وحلدغ  الدل وة ري )

ع غر  ونهر : ] .ل وللوويت غ هل ل    غج مل دني ولث لغرل  ول دلرورل  د ر لرحت: غجا  للاسنواملتفل   

 .([5/512وحلدغ  الدل وجلوزي )

، - ولو  رام  يف ل رظ:   -ولس ولام  ل ل وهلل ولوولام   : )لقول ودل مس ومل  اإلشارة هنا( 6)

 (. ول  ا ل   ول  لجل  للحسل، ولاريو  خلق وهلل

(؛  يف ك ررلب 9219 قرر  ) -دررلب  مررل آ ررلك  ول سررول فخررذ ه -لب ول  سررري يف ك رر   وه ولبخررل ي 

درلب  -(؛  2242 قر  ) -دلب ول  ا ل  -(؛  2288 ق  ) -دلب ول  لجل  للحسل -وللبلس 

درلب  -(؛  مسرل  يف ك رلب وللبرلس 2219 قر  ) -دلب ولس ولاحت -(؛  2244 ق  ) -ولوصولحت

حت  ولس ولاحت  ول لم حت  ول  ا حت  ول  لجل   ولاريو  م غ  ف ل ولووصلحت  ولس وصلحت  ولوولا

 (.5152 ق  ) -خلق وهلل

 -ولسرلئل ولةبورحت ولسر جدة لل   رحت ، 22ص -ولة  يف اوء وإلغامن لحاد ولخ ل  ولسرالمي  ونه :( 9)

 .81ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس  ، (1/565)
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دران غرذو قورلس مرع ول رل ق؛ ةن ولر أة  ردخلت يف خلرق وهلل نواذ هدا الدلي ي  واد

ه دوسرولحت مرشر رحت،  رول امسل  للحسل ولاوئد ولاوئرف،  أمرل مرل  رل ل وخ ورل  نر ا ن و

فلرر  غاررري لرروئل  يف وللقوحررحت،  إنررام دررذل وةسرربلب ولوصررلحت إىل  ل ررلححت غ وغررل  غه  ررل، 

  .(1)  مل يف وحلدغ فال غدخل يف ول  ي ولوو ولةلوب،

   .(2)وةنثى قبل  الملئلفوه  و   ق ل  ،أن يف ول حه  دج ا وجل ني   ب ل  دلجللغلوحت[ 9]

 لر لن درني ق رل  ،دران ول رل ع  رّ م ق رل ولر  ا ول  رومحتواد نواذ هادا الادلي ي 

  .(3)مل ولولد دني دذل ولسب  للح ول رج ن ا م ني  ،ول  ا

فرلئل كبرري   و  قد غسب   نروملز  ،له آ ل ه وخلةرية أن ول حه  يف ن ا وجل ني[ 2]

ةن ول رلس يف ول رلملة غ ضرلون ولرذكو  ررج  ؛ رردمل قلورل نردو  مرل وإلنرلث ،مل ولذكو 

  .(4) هبذو خي ل ول ووزن ولقلئ  دني ولذكو   وإلنلث وإلنلث،

 لهرل وحلقوقرحت  ،دران ولحرل ال  ولقلئارحت غري مر مل مرل ال واد نواذ هدا الدلي ي 

 .(5)هلل   لىل ول لمحت ول وئحت  ،فال غاهل ول حه  ول لم يف ولسالحت ،  لئوحت غي هلل   لىلول

 ،هرون ل غ رحت الخر ال  وةنسرلبغخ ورل  نر ا وجل رني قرد ول دخل ولةبي الن إ[ 2]

  للع دلخ ال  وحلووونل  ول وغحت  ولبوغضل  د د أخذغل مل ولا نني داريغل يف ولخ  ،

                         
وة هرلم ول  رلحت درلل ق   وإلنجرلب  م رع ، 111ص -( ند ة )وإلنجلب يف اروء وإلسرالم ونه :( 1)

ول ووزل ولخ  حت دلل أة يف ول بلملو   أ هلم وةرسة ل رى  ،225-221ص -وحلال لسل ة وهللن ي 

 .1158ص -ول ون. 

 .111ص -ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم(  ونه :( 5)

 .1154ص -ة ل ى ول ون. ول ووزل ولخ  حت دلل أة يف ول بلملو   أ هلم وةرس ونه :( 6)

 .118ص -ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم(  ونه :( 9)

 .48، 42ص -ول د  ولسلدق  ونه :( 2)
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  ول اد، فوؤملي للع إىل نقل لقوححت أن بوحت إىل     ولا نحت،  سردو  إمل رج سبول وخلةا أ

  .(1)ول دخل ولةبي الخ ول  ن ا وجل ني  هلذه ول سدة حيه  د ح غ

ان وخ ول  ن ا وجل ني غ و  جلووزه أن ال غهون غ لك لع د واد نواذ هدا الدلي ي

هنرل داريغرل، فوجر  أن يف وس بدول م ي ولرا  ، أ  دوغضرحت ولا نرحت، أ  وللقوحرحت د رد  هو

 .(2)  خذ مجوع وال  ولرل  ولرض  غحت ول ي مت ع وخ ال  ول ةف

 ،دان ول لقو. ول  لري مل  و  وةصل م م هلذه ول لرحتوجيا  عن هده املنااشةي 

 إنام أنلزه مل أنلزه مل أنل وحللنحت،  ال  لنحت لج مل وخ ول  ن ا وجل ني، فوهون 

 م مل .

خ ول  ن ا وجل ني غس لام ك رف ررو ة ولر أة ولالهرحت أمرلم ول دخل ولةبي الن إ[ 8]

ولةبورر  وةن برري السرر خ و  ولبوغضررل  م  ررل،  كررذلع ر ررد إ نلر ررل إىل  مح ررل د ررد 

 لقوح ل دامء ولرا  ،  غرذو أمر  مر م، ال غبرل  إال للرضر  و  ولةل ئرحت،  وخ ورل  نر ا 

أنه لوا  لنحت   رال م الرحت  كام وجل ني ال غ د مل ولرض  و  ول ي  س بل  له ولحهو و ،

 .(3)ولرض  ة

ول ون. غو ولقول وة ل ولقرليض د حر غ  وخ ورل  نر ا وجل رني دلل ق ورل  ول ر لروحت 

 لج مل ول عبحت يف ن ا م ني،  سب  ولونو. غو:

 قوة مل وس دل ده أصحلب غذو ولقول،  وجلووب راّم   مل رلو ل مل ول لق حت.[ 1]

                         
 -ولسررلئل ولةبوررحت ولسرر جدة لل   ررحت ، 81ص -وخ وررل  نرر ا وجل ررني ل بررد ول لررود قلسرر   ونهرر :( 1)

(1/565). 

 .129ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ  ونه :( 5)

 .161ص-وهل دسحت ولو و وحت إلغلمل أمحد، 81ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس   ونه :( 6)
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  مع وإلنلدحت رل د ل مل وس دلوو ده.ا ف أمللحت ولخلل ني[ 5]

لهل غذو وحله   و  كلن ول دخل ولةبي دا ض وخ ول  ن ا وجل ني فحس ؛  للع 

أما إذا كاان التادخ  الطباي بغاجض ةن فوه  قورل  يف ولحهو  مل عري  لنحت أ  رض  ة، 

 وجااء اختياار جانن -ساواء الاداخيل أو اراارجي  -حتقيق اإلنجا  بالتلقيح الصناعي 

؛  للع ةن ولحهو و  ول ي مل أنل ل كلن ول ح غ  ا نن بالتبع فإن هدا ال يكون حمجما  

أدوحت حللنحت مقوق وإلنجلب، فلر  غ رد  ارحت مهرو  لوقرلل داونبره يف ول حر غ ، ف رل  

يثبت تبعاا  ماا ال )،  ولقلردة ولرشروحت أنه (1)وخ ول  ن ا وجل ني يف غذه وحلللحت نلئاو  رشرل  

 ،  وهلل   لىل أرل .(الال  يثبت استق

مل ولثلدت رلاول  أن وةم وض ولو و وحت أل لف يف ر غقحت ون قلهلرل،  م  رل مرل غ  قرل ررل 

ر غق وله  موسوم وجل يس،    اوا وةم وض ولو و وحت ول ي    قل رل ر غق ك  موسروم 

ارثال  ف ا داهنل   و  ن سرل  مل ن آخر ،   سراى وةمر وض ول  بةرحت درلجل ا، مدغد وجل

مر ض  غ لك ولئل  مل وةم وض ولو و وحت ول ى   و  ولذكو   ال   رو  وإلنرلث مثرل:

 مر ض اراو  ول ضرال   ،ي د رل أمر وض وجل رلز ول  رب ،(ولدم )غواوفولولسوولحت 

 السروام أن  -هبرذه وةمر وض   ل ج ر  إصرلدحت ولذ غرحت   رلال  اراو  ولرخ،ولو و ي، 

 للررع درراال غسرر خدم يف ول لقررو. إال غلجررا إىل وخ وررل  نرر ا وجل ررني،  -د ضرر ل خةررري 

                         
 -أ هررلم ول لقررو. عررري ولةبو رري لسرر د ول رروغ خ ، 161ص -وهل دسررحت ولو و وررحت إلغررلمل أمحررد ( ونهرر : 1)

 .  282ص -وة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجلب  م ع وحلال لسل ة وهللن ي ، 699-696ص
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وحلووونررل  ول وغررحت ولررذك ة إلو كررلن ولرر ض ولررو و ي غ ررلب درره وإلنررلث مل ن ولررذكو ، أ  

  .(1)وحلووونل  ول وغحت ولؤنثحت إلو كلن ول ض ولو و ي غ لب ده ولذكو  مل ن وإلنلث

 وخ ول  ن ا وجل ني ل  لملي ولخلر   وةم وض ولو و وحت ول  بةحت دج ا م رني نرلئا 

 ؛  للع لل غيل:(2)رشرل  

أن غذه ول الوحت جت ، دني ولا نني،  مل    فإهنل ال أل لف رل ول لقو. ول  لري [ 1]

 ل إل ولا ض مل وة ،إال يف ولا ض م ه (3)وخلل ني ولذي لغ  أكث  ولبل ثني إىل نووزه

 ولارر ض مررل ولثررلين مقوررق سررالمحت ولذ غررحت مررل  ،وإلنجررلب مقوررق  لنررحت ولررا نني إىل

ةن كرال  مر  ام غ رد  ؛وةم وض ولو و وحت،  غذو ول ل ق ال غ د مؤ  و  مرل ول ل ورحت ولرشرروحت

  لنحت م   ة رشرل ،   و ئذ غهون نلئاو .

                         
، 629ص -ة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخل يف روومرل ولو و رحت  ول هرل   للسرود م ر ون و :ونه ( 1)

-، والس  سرلخ  وإلنجرلب لهرل م ع رو  46ص -كوف   حهارني يف نر ا وجل رني ةمرل لرلغني 

 .122ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ ، 546-545، وجل ني ول وه للبل  ص618ص

 للرض  ة ولةبوحت. وخ ول  ن ا وجل ني  وال  لق رج نووز ولبل ثني نق  بعض( 5)

 ،286ص -وة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجرلب  م رع وحلارل لسرل ة وهلرلن ي ونه  ل قل وال  لق:  

مل. م ل. دل  -مس جدو  ربوحت م ل ة مل م هو  فق وحت ، 161 ص -وهل دسحت ولو و وحت إلغلمل أمحد 

 .112ص - م5112غر/1952 - 1  -مه بحت ول لد  -إد وغو  ربد وحلي ول جل ،   مل. إغلمل أمحد 

(، وخ ورل  1/644) -موقف وإلسرالم مرل وةمر وض ولو و ورحت لحارد لربري للقول دلجلووز: ونه    

(، وهل دسحت ولو و وحت مل ول هو  ولرشري ل بد ول ل  أدود ل 5/881) -ن ا ولولومل ل بلس ولبلز 

 -ونورحت لل ردخل يف روومرل ولو و رحت  ول هرل   للسرود م ر ون وة هلم ولرشروحت  ولقلن (،5/851) -

قضلغل ربوحت م ل ة يف اوء ولرشرغ حت ، 81ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس  ، 681ص

 .612، 611، 612، 616، 544/ 5) -وإلسالموحت 

 .264-268مل  قدم ص :ونه ( 6)
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 إصرلدحت ولولرومل  ،(1)()املشقة جتلاب التيسار أن مل قوورد ولرشغ حت ولهلوحت قلردة:[ 5]

دا ض مامل غؤملي إىل   ةل أ وول وةرسة،  م لنلة ولا نني،  إملخلل وآلم رلوه  رج 

أغله،  مال ن قل  ول ال  ولبلغهحت،  عري للع،  غذه ول قحت ول ي  دخل ررج ولرا نني 

دسب  إنجلب مولومل م وه أ  م لب دا ض   و ي   ري سببل  لل خ ورف رر  ام دجرووز 

 ولة غقحت. وجل ني هبذه وخ ول  ن ا

أن ولرشغ حت  ورت نل  ول لل.،  مل ء ول لسد،  يف وخ ورل  نر ا وجل رني هبرذه [ 6]

ولة غقحت مل حيقق غذو وةصل،  و  إن يف إنجلب ولذ غحت ولسلواحت مل وةم وض ولو و وحت مل 

سرد غهون ق ة رني للوولدغل،  رونل  هلام رج ول رلل. ولدنووغرحت،  كرذلع غرد أ رر  ام ول ل

ول للئحت رل  اع وجل ني إلو  لرد، دلإلارلفحت إىل قورلم ولولرومل دلل رلل. ولدغ ورحت  ولدنووغرحت 

  (2) مقوقل  هلذو وةصل. وخ ول  ن ا وجل نيفوجوز  ،ول  لقحت ده

وخ ول  ن ا وجل ني ل  لملي ولخلر   وةم وض ولو و وحت ول  بةحت دج ا م رني  نووز 

 مرش   دللرش   ول للوحت:

ل مل وخ ال  وةنسلب:  للع دضامن رردم وخر ال  ول ةرف  وللقرلئ. وخللصرحت وةم[ 1]

دللا نني داريغل،  مل    غ باي  وخي وحلذ  فوام غ  لق هبذه ول الوحت، فال جتر ، يف أي م كرا 

كرل للرع ربي،  إنام ر د ل ي ول دولحت مل وةربلء  مسرلردهي ،  ارال إنر وءو  م ردملة، 

                         
، وةلرربله 82ص - ول هررلئ  للسررووري وةلرربله (، 6/124ول ثررو  يف ولقوورررد للا ك رر ) ونهرر :( 1)

ملحت وة هرلم ول دلورحت مرع رش  رل ل ريل  ،(1/592) - ول هلئ  الدل نجو  مع عاا روون ولب لئ  

و قوب ل،  فع وحل   يف ولرشغ حت وإلسالموحت 128ص -ولونوا للبو نو  ،(18( ململة )1/62 ود  )

 .962-956ص - ولبل سني

 .185-181ص -س د ول وغ خ أ هلم وهل دسحت ولو و وحت ل ونه :( 5)
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غ د مل مقلصد ولرشغ حت ول ي دلارت م  برحت إل   ظ ول س     صل  رج سالمحت أنسلب ول لس،

   .ولرض  غل ،  نلء ولرشع دللحلفهحت رلو ل،  م غ  كل مل غ لقض ل

أن غهون ول ض ولو و ي خةريو : فال غسل ع إىل وخ ورل  نر ا وجل رني ةي رور  [ 5]

  ول خ وف مل آ ل ه. ،  و ي غاهل مدو و ه

فحت أن وخ ول  ن ا وجل ني غرو ولوسرولحت ولو وردة أن غق   أغل والخ  لص  ول  [ 6]

 (1) ل ج   إصلدحت ولذ غحت دلةم وض ولو و وحت.

مز وخ ورل  نر ا  مز مرل  ر َّ لهل غبقى إلهلل غ اثل يف أن وةسبلب ول ي مل أنل ل   َّ

ل  لملي وةم وض ولو و وحت ول  بةرحت وجل ني دونه رلم مونوملة يف  للحت وخ ول  ن ا وجل ني 

 الاملو ال غهون وخ ول  ن ا وجل ني م مل  غ ل كذلعف دج ا م ني،

 : أن أقو، أمللحت م غ  ول دخل ولةبي الخ ول  ن ا وجل ني أم ون: وا وا 

ول امل غذه ول الوحت رج ك ف ولر أة ررل موارع رو ئرل ولالهرحت،  قرد مللرت  األو ي

 وةمللحت رج م غ  للع،  وجلووب رل غذو ولدلول مل  ن ني:

ل  ررلملي وةمر وض ولو و وررحت أن ك رف ول ررو ة يف وخ ورل  نرر ا وجل رني  :الوجاه األو 

جت    إن كلن م سدة، إال أن ولق ومل م ه م لححت  اغد رلو ل  غي  ول  بةحت دج ا م ني

، كررام أن غررذه ول سرردة زوئلررحت د ررد ون  ررلء غررذه  الملة ر ررل م ررلب دارر ض   و رري خةررري

إذا )ئارحت،  ولقلرردة ولرشرروحت أنره ول الوحت،  م سدة ميء مولومل م لب دا ض   و ري ملو

ا بارتكا  أخفهام  .(تعارضت مفسدتان روعي أعظماهام رضر 

                         
وهل دسحت ولو و وحت إلغرلمل (، 121، 121، 156، 151)ص -ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم(  ونه :( 1)

أ هلم وهل دسحت ولو و ورحت لسر د ، 88ص -وخ ول  ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس  ، 165ص -أمحد 

 .185ص -ول وغ خ 
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ل  ررلملي وةمرر وض ولو و وررحت : أن ك ررف ول رو ة يف وخ وررل  نرر ا وجل رني الوجاه الثاااين

 للع ةن وحل ول رج ل غحت سرلواحت مرل  ؛نلئا دللضوودط ولرشروحت ول  بةحت دج ا م ني

ه وحللنرحت ول ري  برو. ك رف ول رو ة، فونر  وسر ث ل ه مرل وةم وض ولو و وحت  ند  فور

الرضاااورا  تبااايح )ول  ررروص ول لمرررحت ولح مرررحت إررررامال  للقووررررد ولرشرررروحت كقلرررردة: 

  .(احلاجة تنز  منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة،  قلردة: )(املاظورا 

يف ولخ ر  نهر و  لبقلئ رل زم رل   ؛مل قد غؤملي إلوه غذو وةمر  مرل وخر ال  ول ةرف الثايني

  ى غ   ول لقو.،  مل  ّ  إرلملة وللقوححت إىل   ر  ولر أة،  غرذه ولذ غ رحت غاهرل وجلرووب 

ر  ررل أنرره غ ررو  إنرر وء غررذه ول الوررحت ر ررد ل ي ول دولررحت مررل وةربررلء،  اررال قوررومل 

 إن وءو  م دملة  ضال ردم وخ ال  ول ةف داريغل سووء أكلن للع ررج سربول وخلةرا 

 ول  ن ا وجل ني رل غذه ولذ غ حت فال غه    نره ل ح غاره، كرام مل أم ول اد،  إلو خال وخ

 (1) حي م ول لقو. ول  لري سووء دسووء.

يف ،  قد صد  ق و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي ول بثق ررل  ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي هدا

 ولووفقغر 1958/لوول/58-55مل  ولدةمل   ه ول لس حت ررشة ول  قدة داهحت وله محت يف 

 د ان وخ ول  ن ا وجل ني  فوه: م 5118/نوفا /8ر6

إال يف  لل ولرض  ة ول النوحت يف  : ال جيوز أي  دخل ربي الخ ول  ن ا وجل نيثانيا  »

 فوجروز  و ئرذا ول ردخل ،وةم وض ولو و وحت ول ي   و  ولذكو  مل ن وإلنلث أ  درلل ها

ال غقرل رردمل  ،بورحت خم  رحترج أن غهون للع دق و  مل جل رحت ر ،دللضوودط ولرشروحت ولق  ة

 قدم  ق غ و  ربول  دلإلمجلع غؤكد أن  للرحت ول غضرحت  ،أرضلئ ل رل  ال حت مل وةربلء ول د ل

                         
 .126ص - أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ ونه :( 1)
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 مرل  ر  غ ر ض    ى ال غ لب دلل ض ولرو و ي،  س دري أن غهون غ لك  دخل ربي،

 غذو ول ق غ  رج ن حت وإلف لء ولخ  حت إلصدو  مل   وه يف للع.

ن ل  لل قلدحت ولبلرشة  ولدقوقحت ررج ولس  ر ول   ول وكرا ولةبورحت رض  ة إجيلمل  ثالثا ي

ل ا ررع أي خملل ررحت لضرراون غررذو  ،ول ري متررل س مثررل غررذه ول الوررل  يف ولررد ل وإلسررالموحت

 رررج وجل ررل  ولخ  ررحت يف ولررد ل وإلسررالموحت إصرردو  وةنهاررحت  ول  لرروام  يف ، ولقرر و 

 ،  وهلل   لىل أرل .(1)«للع

 

 

*  *  *  *

                         
 .24ص -ق و و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي يف مل   وه ولثلم حت ررشة  ول لس حت ررشة  ونه :( 1)
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 نني ــنس اجلــة جــمعرف

 مـرحـراءة الــوب
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  فوه مةلبلن:

قبل ولبدء يف دولن مل  وصل إلوه ول ل  وحلدغ  مل ر ق ل  فرحت نر ا وجل رني  غرو يف 

رلر  مرل يف وة  رلم غرو ممرل وسر ا   وهلل دةل أمه قد غ برلمل  إىل ولرذغل سرؤول غ اثرل يف أن 

 ﴿   رلىل:را نل د لاه كام قلل                         

   ﴾(1) :قررررررلل سرررررربحلنه  ،﴿      

    ﴾(2) ر ق ل  فحت نر ا وجل رنيإىل ول ل  وحلدغ   ُل  وص  ، ف ل 

 اغ ل ض غذو

ال غاهرل أن غ  رل ض  غر. ولقر آن قبل وجلووب ررل غرذو ولسرؤول ال درد أن ن ر   أنره 

ولووقرع مر مل  وله غ  مع ولووقع أددو ،  أنه إلو ظ   يف ولووقع مل ظلغ ه ول ل احت، فإمرل أن غهرون

ةن  غ. ولقر آن  ؛ملرو، ال  قوقحت له،  إمل أن غهون ولق آن وله غ  عري  غ. يف م ل ا ه

 .(3)وله غ    قوقحت ولووقع كالمهل قة ي،  ال غاهل   ل ض ولقة وني أددو  

رلر  وهلل  للع ةن  ؛ د د غذو نايت للجووب رل ولسؤول ول قدم،  دولنه أنه ال   ل ض

رل  وهلل درام يف ك ل  وةربلء، كام أن  دج ل ل  حت لوا  لصال  دوسولحت أ  مسبوقولوو مل يف وآلغ

                         
 [.8، وآلغحت ]سو ة ول رد( 1)

 [.69، وآلغحت ]سو ة لقامن( 5)

 - 5  -ملو  ولث غرل لل رشر  -ماوع ف ل ،   سلئل فضولحت ول روخ مارد درل صرلل. ول ثوارني ( ونه : 6)

 (.1/28) -    و : ف د دل نل  ولسلوامن مجع  -م 1449غر/1919

-3937- 
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 وة  لم رلم لهل مل غ  لق دلجل ني مل  ول ه  مو ه،  س لمل ه  لقل  ه،   زقه،  رالره،

فلل ومل د ل  وهلل غو ول ل  ول   ويل درام يف وة  رلم،  غرذو ال حيروط دره درشر م رام أ يت مرل 

  ﴿يف قولرره   ررلىل:  "مررل"اررحت ول لرر ،  للررع ةن كل              

   ﴾ (1)  ود ول اوم،  غذو ال خي ن دهونه لك و  أ  أنثى.  

 د د غذو نايت لبولن ولة ق وحلدغثحت ل  فحت ن ا وجل ني،   ه  والر اممل رلو ل يف دورلن 

 ولرشروحت،  للع مل خالل ولسال ني ول للو ني:وة هلم 

لقد  بت أن ولسلئل وةم وو  ولذي غسب. فوه ولة ل حي وي رج خالغل ممواة للج ا، 

لسلئل،  غاهل وس خالص غذه وخلالغل ول  رل  ة إل   سلقط خالغل مل نلد وجل ني يف غذو و

يف غذو ولسلئل،  مل    فحرن غرذه وخلالغرل، فرإلو كلنرت غرذه وخلالغرل م روي ررج ز   

فرإن وجل رني لكر ،  إلو كلنرت م روي ررج ز   وله  موسرومل   (xyوله  موسومل  )

(xx) لرحت يف ولربةل ،  غ   فحن غذو ولسلئل دإملخلل ولةبور  إدر ة روغ(2)فإن وجل ني أنثى

  ى غ ل إىل نو  ول   ،  غسح  م ه كاورحت مرل غرذو ولسرلئل،  ر    حرن درللج   

                         
، (586-581، 69 – 65ص) -وخ ورل  نر ا وجل رني ل برد ول لرود قلسر  ول د  ولسرلدق،  ونه :( 1)

 -(، ول  ررل ، ول  لقررحت دللةر   أ هررلم ولرر ِض 555-1551) -ولسرلئل ولةبوررحت ولسرر جدة لل   رحت 

 -ل يف روومل ولو و حت  ول هل   للسود م ر ون ،، وة هلم ولرشروحت  ولقلنونوحت لل دخ541-588ص

وخ ول  ، 162ص -وحلامغحت وجل لئوحت للج ني يف ظل ول ق ول  ولس حد حت ةمرية رديل ، 621-628ص

 (.881-5/825) -ن ا ولولومل ل بلس ولبلز 

 .1119 ونه  مل  قدم: ص 

 .488مل  قدم صونه  ( 5)
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وإللهو ين،  أفضل  قت إلن وء مثل غذو ول حن غو ول ر   وخلرلما مرل وحلارل  مرل 

فرروق، إال أن غررذه ولة غقررحت ال  رراول م وفررحت دللخررلر ،  ال  رر   إال يف مس  رر ول  م رراة 

  .(1)دا دث وآلال  ولالزمحت

كام أمهل ول وصل إىل م  فحت ن ا وجل ني مل خرالل ملورل ملم وةم، فقرد  نرد أن ملم 

وةم حي وي رج د ل خالغل وجل ني  ول ي غاهل مل خالل ملول ل م  فرحت نر ا وجل رني، 

 ظلغ  أن غذه ولة غقحت أكث  أملنرل  دهثرري مرل ولة غقرحت ولسرلدقحت، له  رل ملزولرت نه غرحت  مل 

  .(2) ةبق رالول  د د

نلئا مل  و  وةصرل مرل مل غهرل فو رل  ولة ق وحلدغثحت ل  فحت ن ا وجل ني وس خدوم 

، لهرل مرل مرد، ( للع ةن )وةصل يف وةلولء وإلدل رحت ؛(3)رض  أ  غو   رلو ل مهو 

                         
 -موسرورحت ولر أة ولةبورحت لسربري  فرلخو ي ، 22ص -وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف رت  ونه :( 1)

ول ق  ر د ول نلل  ول سلء لسبري   ،541ص-والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع و   ،161-154ص

ر لرع مرل وحلارل إىل ولروالملة  ،128-128ص -،   رحت وخللق للند رو و  919ص -فلخو ي 

 .(146، 189ص) -ل لخو ي 

 .28ص -حاد  ف ت وحلال  ولوالملة  ول ق  ل ونه :( 5)

 - 2511 :سررؤول  قرر يف ول - qa.com-www.islam -)وإلسررالم سررؤول  نررووب(  جاااء يف مواااع( 6)

ر ار ل ولسرؤول ول رليل ررج فضرولحت ول روخ مارد درل صرلل. »لل  وون:  ه  م  فحت ن ا وجل رني: د

 غرو يف  مل  ه  وس  امل وةن اة ولةبوحت أ  وةلر حت فروق ول رو وحت ل  فرحت نر ا ولة رل: ول ثواني

    أمها فانلب   هه وهلل دقوله: ال داس هبذو، إال إلو كلن فوه ن قرل  دلغهرحت، فقرد غقرلل أنره مرل 

إالرحت وللل،  و  أنه ال غو   رج م  فحت ن ا وجل ني إال م مل ول   حت دا  فحت ن سه، فإلو كلنرت 

] ول  رو، م قولرحت .«هلل أرل ول  فحت ال م ل إال د  قل  دلغهحت ف و مل إالرحت وللل فإنه ال جيوز،  و

ول رووزل ، 581ص - ونه : أ هلم وجل ني ل ا  عرلن   .111صيف ك لب: ف ل ، ولة   ول دو ي 

وهل دسحت ولو و وحت مل ول هو  ، 1128ص  -ولخ  حت دلل أة يف ول بلملو   أ هلم وةرسة ل ى ول ون. 

 [.(5/814) -ولرشري ل بد ول ل  أدو د ل 
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 اإمهلنوحت والر اممل رج ن لئج غذه ولة ق وحلدغثحت يف د لء وة هلم ولرشروحت رلو ل

م دوقوحت غذه ول  رلئج  مةلدق  رل للووقرع،  ولرذي  : أن غذو غ وقف رج مد،وا وا 

هيا ل غ ل غو ولة غقرحت ولسرلدقحت ول اثلرحت يف ول  ر   ررج نر ا وجل رني مرل خرالل فحرن 

،  ولووقع أن غذه ولة غقحت إلو متت د هل صرحو. فإهنرل لربه (ولو  ل  )وله  موسومل 

ل أنرووع وخل ثرى ولرذي غقو وحت يف مدغد ن ا وجل ني،  إنرام ألرللف ن لئج رل ولووقرع يف د ر

، لهّل غذو نلمل ،  ول ر ة دللاللر  (1)غهون مه  ه مه   أنثى    كوبه وجلو ي   كو  لك 

 ول لمل  ال  هر  لره،  رلوره فرواهل والرر اممل ررج م  فرحت نر ا وجل رني دووسرةحت فحرن 

 ،  وهلل أرل .(2)يف د لء وة هلم ولرشروحت (ولو  ل  )وله  موسومل 

إن م  فررحت نرر ا وجل ررني دووسررةحت ول حررن دلةلرر حت غ  اررد رررج م ررلغدة وةرضررلء 

د أنه قبل ددوغحت وةسبوع ولسلدع مل را  وجل ني ملوخل ول  لسلوحت وخلل نوحت للج ني،   قد ُ نم

  لسلوحت لوست  واححت،  د رد للرع   هرّون ، فارضل ه ول(3)ول    ال غاهل م  فحت ن سه

،  غررذو (للررذك  خ ررو لن يف وحلررلال  ولةبو وررحت،    رر ز وخل رروحت غ مررون )ول س سررو ن

                         
 -ولةبو  أملده  فق ه لحاد ريل ولبل   صرل به، 98ص -نجلب يف اوء وإلسالم( ند ة )وإل ونه :( 1)

 .618ص

أن أنبرره غ ررل رررج أنرره إلو  رر  وخ وررل  نرر ا وجل ررني مسرربقل  يف  ررلل ول لقررو. ول رر لري د ررد وأ ااب ( 5)

وإلخ لب دووسةحت فحن وله  موسومل  للبوغضحت وللقححت فإن والر اممل رج غذو يف د لء وة هرلم 

 حت ظلغ ؛ إل م  فحت وجل ا غ ل غقو وحت،  وهلل أرل .ولرشرو

 ،بعاا  ا  إليهاا ملكااا   ،)إذا مااج بالنطفاة ثنتاان وأربعااون ليلاة: للرع يف ولسرر حت قولره  ومصادا ( 6)

أذكج أ  أنثى؟ فيقيض  ،ثم اا ي يا ر  ،وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها فصورها،

 .  488[. ونه  مل  قدم ص225ه ص] قدم أل جي (ويكتب امللك ،ربك ما شاء
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وهل مون غ ال رج   هول وةرضلء ول  لسلوحت وخلل نوحت ر درإلن وهلل   رلىل ر ل اخرذ  رد جيول  

ةن ولبرول ال غ ر ج ول هل ول  ومل هلل، أمل وةنثرى فو هرّون هلرل مبرول ال خ روحت،  نهر و  

فإن وةرضرلء وخلل نورحت  بقرى كرام غري مل ن  اورري كرام كلنرت يف وةسرلدوع  ()ول س سو ن

  اورا وةرضرلء ول  لسررلوحت  ( يف هنلغرحت وةسربوع ولثرلين ررشر )هنلغررحت ول ر   ولثللر وة ىل، 

 (1).،  ول ي غاهل دا لغدئل م  فحت ن ا وجل نيوخلل نوحت د هل كلمل

  دلةل حت ولس خدم لل     رج ن ا وجل ني غو وس خدوم وةل حت  ولق ومل دلل  وغ

 قد للع دني ول لس  ساوحت فحن ولونرل  فروق ول رو وحت دلسر  وةلر حت فوق ول و وحت، 

ىل ول عبررحت يف إ   ل ررل للررع رلئررد إىل كررون ول حررن جيرر ي يف أقسررلم وةلرر حت، ول ررو وحت،

خةل  أ ال حيال  يف وحلقوقحت، رج كل  لل ف ذو ول حن لوا فوه أل حت  وخ  ل  والس ،

دل غو ربل ة رل مونل  صرو وحت لو   ر ململ أررج دهثرري مرل  ول   فحت، (وةل حت )ولسو وحت

  . (3)(2)  ململ مونل  ول و  ولساورحت

                         
، وجل رلز ول  لسريل ولؤنر  إلدر وغو  612ص -ولةبو  أملده  فق ه لحاد رريل ولبرل   صرل به ونه :( 1)

 .618ص -، ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن 14-18ص -وةملع  

لرولء، درل حيردمل أملك  رل يف غذه ول ق وحت ولوروو  ولذي غةري يف ولهالم  ال غر ، وة واد الد اإلنسان( 5)

 غ     رلو ل مل خالل إصدو  أصوو  غ سل ل د  سه، ف   ها رج وةلرولء،  ر  غ نرع صردوغل 

 ول ويت فواواه ولوروو . 

 - ه ولونول وةن اة ولةبوحت ةمحرد إدر وغو  ، 541ص-والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع و   ]ونه : 

 [.  652-651ص

، 541ص-والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع رو  ، 158ص -لسبري  فلخو ي  موسورحت ول أة ولةبوحت ( ونه :6)

 -مللوررل وحلاررل  ولرروالملة للو ررحت لرربل   (، 146، 181) ص -ر لررع مررل وحلاررل إىل ولرروالملة ل ررلخو ي 

مل. إد وغو  دل ريل ول  غ ري  -وس خدوم وةل حت ول و وحت مل ن ع ض ربي غ  ض وةن حت للخة  ، 24ص

موقرع  - حت ول  خو وحت دهلورحت ولةر   مس  ر ى وللرع خللرد وجلرلم ي( )أس لل م ل ك  وس  ل ي وةل

 .  sound.asp-ultra-04-01-http://www.ganeen.com/information/2003رولملة وجل ني ول ودط: 
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، ولررر     وةنررراوء ولحوةرررحت دررره  سررر خدم ولونرررل  فررروق ول رررو وحت يف   ررروغ  

ئج صررحوححت يف  غاهررل وسرر خدوم ل يف أي لرر   مررل لرر و  وحلاررل،  غرري   ةرري ن ررل

ود رردوء مررل ول رر   ولسررلدع مررل وحلاررل،  للررع ر رردمل  %81مدغررد نرر ا وجل ررني د سرربحت 

غه ارررل نارررو وةرضرررلء ول  لسرررلوحت   هرررون ظرررلغ ة غاهرررل أن  ه ررر  ررررج لللرررحت 

  .(1)ول  وغ 

 قررد  قرردمت ول ق وررحت ولةبوررحت خررالل ولسرر وو  وةخرررية  قرردمل  مررذغال ،  ظ رر  مررل 

غررري يف وةصرررل ألررر حت صرررو وحت رلملغرررحت   ةد رررلمل،غسررراى دلةلررر حت ول رررو وحت  ال ورررحت و

 لهررل غقرروم وحللسرر  وآليل ول  ررل دلجل ررلز د جاوررع ول ررو    لئوررحت  ()  لئوررحت وةد ررلمل

رر ّ  ل م جررل  ة دحورر   ه رر  ول ررو ة وةد ررلمل ول رري ُأخررذ  دة غقررحت ف وررحت ملقوقررحت  صز

 ولثرررري يف غرررذو ول ةرررو  غرررو إمهلنورررحت ، (دلةد رررلمل ولثال رررحت )ولةرررول  ول ررر ض  ول ارررق

ف هرررون ول رررو ة م ح كرررحت ) دلرورررحت  (إارررلفحت د رررد  ودرررع لل رررو ة ) غرررو د رررد ولرررامل

 غاهررل  سررجول ل رررج رشغررط فورردغو  ه رر  فورره   كررحت وجل ررني ملوخررل دةررل  ،(وةد ررلمل

 غررذو غ  رري أنرره أصررب. دإمهررلن  ،أمرره دررام يف للررع   كررحت ولرر أس  ولورردغل  ولرر نلني

هلررذو ولسررب  دللد نررحت وآلدررلء  وةم ررل  م ررلغدة صررو  أر ررلهل  قبررل أن غولررد و،  

وة ىل ون رشرر غررذو ول حررن يف دلرردون ول ررلمل،  كثرر  ولةلرر  رلورره دسررب   عبررحت وآلدررلء 

ىل ظ ررو  سرروق جتل غررحت ندغرردة يف غررذو ولجررلل   خررذ مررل رلر ررحت إ وةم ررل ، ممررل أمل، 

                         
-، والس  سررلخ  وإلنجررلب لهررل م ع ررو  158ص -موسررورحت ولرر أة ولةبوررحت لسرربري  فررلخو ي  ونهرر :( 1)

سرؤول  نرووب ررل  111(، 146، 181ص ) -ملة ل رلخو ي ، ر لع مل وحلال إىل ولروال541ص

 .81-24ص -، مللول وحلال  ولوالملة للو حت لبل   52ص -وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت 
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 .(2)(1)لل د. وةدوغل  مل ولول وىل ولو  م د و  

  دلروحت وةد لمل د هل رلم    اد رج   إن ملقحت ن لئج ول  وغ  دلةل حت ول و وحت  ال وحت

 ردة روومل، مل أمه ل:

 . ا وحت وجل ني يف ول   [ 1]

 و  إن ول  وغ  يف  ،أن غهون ول  وغ  يف م   ف وحلال: إل غ باي را  وجل ني[ 5]

م  لحت مبه ة مل وحلال أ  م  لحت م راخ ة غ ةري صرو و  عرري ملقوقرحت  يف د رل وة ورلن 

 قحت  ال ق غبل  م  ل.د  حت ندو  ال متثل وحلقو

إل غلام أن  هون كاوحت ولسلئل وةم وو   ول وجل رني  كاوحت ولسلئل  ول وجل ني:[ 6]

 .إلظ ل  صو ة  واححت كلفوحت

                         
  روغ   ردة رشكرل  صرارية أل  رت يف ن اةوآل نحت وةخرية  ل د  ف نسل يف فعىل سبي  املثا ي( 1)

رّ   قروم د سرخ فرول  ررج  رشغرط فوردغو،  ور رلمل  د رل وةرس ررج وجل ني ملوخل دةل أمه،  مل  ز

  رال  غردرى إلو رل  يف ير اه د د للع رج لللل  ر ض كبرية أ    ى رج ول لو اغون ول لمل

 صرلحت دللةر ، يوةغل  وةصدقلء،  غ وىل رالورحت   روغ  وجل رني ماوررحت مرل ول  ورني لروا هلر  أ

مجورع     وغ  وجل ني د رهل ملقورق يفله    مع للع رج مل نحت رللوحت مل ول ل ة جت ل   قلمل غل رج

دةل أمه قبل أن غقوموو د سخ ول رول  ررج رشغرط فوردغو   رل به موسروقى   املرى مرع  أ الره يف

قى سرر ودة وملوخرل دةررل أمره، ف  رردمل غهرون سر ودو  هررون ولوسر م كرل  وجل رني  ماونرره ول  يسر

دلالرووض ررج للرع، مؤكردة  قد قلمت وةكلملغاوحت ولقوموحت لألربلء يف ف نسل دلل ها،  ول ها 

 سر  د  أسلسرل وله رف ررل  حترالورحت ربورحت دح ر يأن رالوحت  صد ناو وجل ني ملوخرل دةرل أمره غر

 مل   وغل  قبل  المل ه. م  فحت رام إلو كلن وجل ني ربو ول أم غ لين

 ول ودط:  -ن حت ونه : أربلء ف نسل غ واون رج جتل ة   وغ  وة]

http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/Medicine/May/4/atebaa.aspx  . 

مل. إدر وغو  درل رريل ول  غ ري  -وس خدوم وةل حت ول و وحت مل ن ع ض ربي غ  ض وةن رحت للخةر   ونه :( 5)

موقرع  -)أس لل م ل ك  وس  ل ي وةل حت ول  خو وحت دهلورحت ولةر   مس  ر ى وللرع خللرد وجلرلم ي( 

 .  sound.asp-ultra-04-01-een.com/information/2003http://www.ganرولملة وجل ني ول ودط: 
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ملقرحت ول رو ة    ارد ول  وغ  دلةل حت فوق ول و وحت: إل إن  م ل ة مس خدم ن لز[ 9]

  .(1)م دإن وء ول  وغ ود هل كبري رج خ ة  م ل ة مل غق

وم ر غقحت ول  وغ  دلةل حت أ  ولونل  فوق ول و وحت ل  فحت نر ا وجل رني أ   وس خد

، (األصا  يف األشاياء اإلبا اة)ةن ولقلرردة ولرشرروحت أن  ؛عريغل نلئا مل  ور  وةصرل

لهل دلل ه  إىل أن ول  وغ  دلةل حت فوق ول و وحت  ال ورحت أ   دلرورحت وةد رلمل غسر ا ق مرل 

قد غهون فوه رض  رج وجل ني مل غ   وك  لفه د د،  مل فإن غذو  ،(2)ملقوقحت 91-51ولوقت 

 ّ  فإنه غ باي جت   غذو ول وع مل ول  وغ  دلةل حت لاري  لنحت،  قرد أكرد د رل وةربرلء 

وسر خدوم غرذو ول روع مرل ررج أن وجلا ول  ولةبوحت ول للوحت ول  وحت هبذو ولواروع م  قرحت أن 

كلحل ول رج  -حت أ  أع وض عري ربوحت ول  وغ  دللونل  فوق ول و وحت ةع وض   فو و

نر وء غرذو ول حرن درد ن رلر  ولةبور  غ رد إ كذلع  -   م  فحت ن سهأصو ة وجل ني 

 أنره ال  ،وس خدومل  خلرئل  قد ال غسل  مل ولخرلر  ول ري  درام  ه  رف د رد فروو  وة ون

 غ باي أن غ ل  لألم ل  وحلوومل وحل ول رج غرذو ول حرن م رى مرل أ ملن درد ن  لنرحت

   .(3)ن غ ج ل رج للعأربوحت نلغوع 

                         
وسر خدوم وةلر حت ول رو وحت مل ن عر ض ، www.layyous.comموقع ولدك و  نجو  لووس:  ( ونه :1)

مل. إدرر وغو  دررل ررريل ول  غ رري )أسرر لل م ررل ك  وس  ررل ي وةلرر حت  -ربرري غ رر ض وةن ررحت للخةرر  

 موقع رولملة وجل ني ول ودط: - ي( ول  خو وحت دهلوحت ولة   مس   ى وللع خللد وجللم

 http://www.ganeen.com/information/2003-01-04-ultra-sound.asp  . 

 .  www.layyous.comموقع ولدك و  نجو  لووس:  ( ونه :5)

مل. إدر وغو  درل رريل ول  غ ري  -وس خدوم وةل حت ول و وحت مل ن ع ض ربي غ  ض وةن رحت للخةر   ونه :( 6)

موقرع  -س  ل ي وةل حت ول  خو وحت دهلورحت ولةر   مس  ر ى وللرع خللرد وجلرلم ي( )أس لل م ل ك  و

   .sound.asp-ultra-04-01-http://www.ganeen.com/information/2003رولملة وجل ني ول ودط: 
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ول  روغ  دللونرل  فروق ول رو وحت )وةلر حت مد، إمهلنوحت والر اممل ررج ن رلئج أمل رل 

ررج مرد، م ردوقوحت دران غرذو غ وقرف  (1)فقرد  قردم يف د لء وة هلم ولرشرروحت، (ول و وحت

ووقرع أن ،  ولللووقرعحت ن لئج رل  مةلدقرولة غقحت ولس خدمحت يف ول  ر   ررج نر ا وجل رني 

  لئورحت وةد رلمل ال غ قرى لالرر اممل رلوره يف د رلء وة هرلم  دللونل  فوق ول رو وحتول  وغ  

 للع ةنه غ  ارد كثرريو  ررج خر ة ولةبور ،   ار وحت وجل رني أ  رلء ول  روغ ،  ؛ولرشروحت

  كثريو  مل غهون ولووقع خال  مل خي  ده ولةبو  رل ن ا وجل ني.

أنره  (2)  دلرورحت وةد رلمل فهرام  قردم وةد لمل  ال وحت و وحت ول  وغ  دللونل  فوق ولأمل 

غ ةي صو ة  واححت للج ني كانع   وه د و ي  أسع،  رلوه فواهل والر اممل رلوه يف د لء 

 ،  وهلل   لىل أرل .(3)وة هلم ولرشروحت

مل خالل ولسلئل  اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل نيآ ل  والر غاهل  واو. 

 ول للوحت:

                         
 .1151ص( 1)

 .1155ص( 5)

ر غقرحت   غريأنبه غ ل رج أنه دقري ر غقرحت غاهرل مرل خالهلرل ول  ر   ررج نر ا وجل رني  وأ ب أن( 6)

ول  وغ  وجلويف ولبلرش،  و  غ   إملخلل ردسل  صارية ندو  ر  ول   ،  غ   مل خالهلل   وغ  

وجل ني مل مجوع نوونبه،  دلل رليل م  فرحت ن سره د رهل أكورد، إال أن غرذه ولة غقرحت خةر ة،  ملقوقرحت، 

د لء وة هلم ولرشرروحت  والر اممل رج غذو ول  وغ  يف  وس  امهلل يف ول لغد ول لاوحت ول قدمحت، غ حف 

 ظلغ ؛ إل م  فحت وجل ا غ ل غقو وحت،  وهلل أرل .

 -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحرد ك  رلن ، 161ص -ونه : موسورحت ول أة ولةبوحت لسبري  فلخو ي ] 

 ([.146، 182)ص -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل لخو ي ، 618ص
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 ولة   ون  ل  ول   ر د مو  ولو ث، وحلال مل مجلحت ولو  حت إلو رل  دانه كلن مونوملو  

، فإن رللر   لل وجل نيقف وةم    ى غ بني  ُ  ،إلنسلن رل محل غ  هإلو مل  وف، مس ق ة

ولو  حت دللقساحت مل جيرلدوو هلرل ر رد ولللهورحت،  لغر  مج رو  ول لرامء إىل أنره غردفع إىل مرل ال 

 ال غدفع إىل مل غسقةه  ،هه أقل   قن وحلال ن وبز  غدفع إىل مل غُ  ،مريو ه غ ق ه وحلال كل  

  .(1)وحلال يشءٌ 

ن رو   للحارلأ قف  ،رج قول وجلا و   غد  قسو    كحت ولوت ولذي يف     ه محلإلو أف

يف  رلل درلن   غؤخذ ك ول رج مل دوده وللل ول هوك فوره ،كث ألك   و د أ  أنثى  و دة أهيام 

 للع ةن ول  لمل ولاللر  أال  لرد ولر أة  ؛ غذو غو ول  ى ده ر د وحل  وحت وحلال أكث  مل  و د،

 و د إال  لدو  و ردو فوب رى رلوره وحلهر  مرل مل غ لر  خالفره.  لغر  وحل لدلرحت إىل أنره يف دةل 

                         
 -مه برحت ول رل    -صرلل. درل فروزون ول روزون  -حت ونه : ول حقوقرل  ول اروحت يف ولبل ر  ول  ارو( 1)

ماررد دررل صررلل.  -،  سرر ول ول رر وئل 552-555ص -م 1482غررر/1918 - 6  -ول غررلض 

 -م 1489غررر/1919 - 6  -دري  /ول غررلض  -مؤسسررحت ول سررللحت/مه بحت ول لررد  -ول ثواررني 

 زو ة  -ل دررلز ربررد ول اغررا دررل ربررد وهلل درر -، ول ووئررد وجللوررحت يف ولبل رر  ول  ارروحت 162-161ص

، 81-82ص-غرر 1918 - 2  -ول غرلض  - قرل   ولردروة  وإل لرلمل ول ؤ ن وإلسرالموحت  وة

 - م5115غرر/1956 - 1  -ول غرلض -ملو  إلبولول  -مل.ربدوله غ  دل ماد ولال    -ول  وئل 

(، 2/184(، ولبحرر  ول وئررق )2/121(، فرر . ولقرردغ  )2/591،  بوررني وحلقررلئق )121-195ص

وحت ولدسرروقي لرر(،  ل8/559(، رش  خم فرر خلورل للخرر يش )626-2/625وررل ))مووغر  وجلل

(، وإلن رل  2/61(، هنلغحت ولح رل  )9/94(، ما ي ولح ل  )2/956(، م حت ولح ل  )9/988)

 .  (9/921(، ك ل  ولق لع )5/291(، رش  م   ى وإل وملو  )8/654)
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للرع دران  الملة ول روأمني كثررية  ووغوقف للحارل ن رو  لكر غل أ  أنثورني أهيرام أكثر ،  رللر

 مل زومل رلو ام نرلمل  ال غب رى رلوره  هر ،  ولقلرردة دلل سربحت حلجرا ن رو  لكر غل أ   ،م  لملة

أنه م ى زومل  ول   ض رج ولثل  فاريوث وإلنلث أكث ،  إن نق ت ر ه كلن  أنثوني أهيام أكث 

فقد لغبوو إىل مل لغ  إلوه وحل لدلحت عري أهنر  غوق رون أغضرل  ول لف وحت أمل  مريوث ولذك غل أكث .

 . (1)ن و  م ل ك وحلال ال  امل أن غولد أكث  مل و  ني

 وحت  وحل لدلحت س حت  قدغ و ، غي:  ر د  ل مسلئل وحلال غهون للحال رج مذغ  ول لف 

  قدغ  أنه موت.[ 1]

  قدغ  أنه لك .[ 5]

  قدغ  أنه أنثى.[ 6]

  قدغ  أنه لك غل.[ 9]

  قدغ  أنه أنثوني.[ 2]

  قدغ  أنه لك   أنثى.[ 2]

 أمل رج مذغ  وحل  وحت ف هون ول قدغ و   ال حت  غي: 

  قدغ  أنه موت.[ 1]

  قدغ  أنه لك .[ 5]

 ه أنثى. قدغ  أن[ 6]

  ر غقحت ول ال كلل ليل:

 نج ل مسالحت لهل  قدغ ،  ن حح ل إن و  لنت إىل   حو..[ 1]

                         
 ول لمل  ولسلدقحت.   ونه :( 1)
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هلذه ولسلئل،  للع دلل ه  درني غرذه  (نخ   وجللم حت )ولضلرف ول وك وةصا [ 5]

 ولسلئل دلل س  وة د حت،   لصل ول ه  غهون غو وجللم حت.

جللم رحت ررج كرل مسرالحت،  خرل   نخ   ناء ولس   لهل مسالحت،  للع دقساحت و[ 6]

 ولقساحت غهون ناء ولس   هلذه ولسالحت.

نخ   ول وقل لهل  و ث عري وحلال،  للع دان نرضرب ن رو  ولروو ث مرل كرل [ 9]

مسالحت يف ناء س   ولسالحت،  ر  نقرل ن درني ولسرلئل، فرإن مل خي لرف ن روبه أرةري ول  رو  

 وخ لف  نوملو   ردمل  مل غ ط لوئل . كلمال ،  إن وخ لف قلحت أ  كث ة أرةي وةقل،  إن

نخ   ولوقو ،  للع دجاع أن بلء ولو  رحت يف مسرالحت وجللم رحت،  ر  نة  ره مرل [ 2]

 . (1)وجللم حت، فام دقي ف و ولوقو 

 غاهل  ةبوق ر غقحت ول ال رج ولثلل ول ليل: مل   نل  خّلف أمه  غي  لمرل مرل 

 . (2) أخله ول قوق ،-أي أن وحلال أخ لقوق أ  أخت لقوقحت  -أدوه 

 ف هون قساحت ولريوث رج مذغ  وحل لدلحت كام غيل: 

 الوارث
 اجلامعة 12 6 4 3 4 24
3 6×3=11 6×4=24 6×3=11 6×2=12 6 22 

 12 12 1 12 2 1 12 3 1 12 4 1 12 3 1 24 1 ام
 41 2 اخ شقيا

5 
5 22 

5 
12 32 

5 
12 42 

5 
5 32 2 24 22 

 - 36 3 32 5 22 5 32 12 42 12 × × احلمو
 موقوف42 ذكر وانث  ذكر انث  انثيا  ذكرا  ميت تقليره

أمل قساحت ولريوث رج مذغ  ول لف وحت ف و كرام  قردم متلمرل  سرو، أن ول ارومل وةخرري  

 غ اري لو ب. كام غيل: 

                         
 .  198-192ص -له غ  ولال   و  بدلول  وئل ( ونه : 1)

 ( ونه : ول د  ولسلدق.  5)
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 الوارث
 اجلامعة

22 
 12 ام

 - اخ شقيا

 - احلمو

 موقوف 62 

   وحت فهام غيل: أمل قساحت ولريوث رج مذغ  وحل

 الوارث
 اجلامعة 3 2 12
3 6×3=11 6×2=12 36 

 6 6 2 1 6 3 1 12 1 ام

 24 2 اخ شقيا
5 

12 22 
5 

5 15 15 

 - 15 5 12 5 × × احلمو

 موقوف 15 ذكر انث  ميت تقليره

يف قسراحت ولرريوث يف  رلل كرون أ رد ولو  رحت  - مح ر  وهلل  -ف ذه غي ر غقحت ول ق لء 

 وروو فو ل وال  ول  للحال نه و  ل ردم  نرومل  سرلئل يف رفرغ  غاهرل أن  محال ،  قد

 وف  م لومل  رل ردمل وحلال  ن سه، لهل مل خالل مل  قدم دولنه مل ولوسلئل وحلدغثحت 

 -ول ي  بني ن ا وجل ني نلحظ أن غذه ولوسلئل د ض ل لبه غقو ي يف دولن نر ا ولولرومل 

 ال ورحت أ   دلرورحت وةد رلمل يف د رل م و رل  ك حن وله  موسومل   وةلر حت ول رو وحت

، فإلو    م  فحت ن ا وجل ني مل خالل غذه ولوسلئل فإنه غ باي ور امملغرل - (1)را  وجل ني

يف ر غقحت قساحت ولوكحت ول ي فو ل محل دلس ب لمل وال  امال  ول ي فو ل وجلر ا وآلخر ، ف رج 

ه غ   وس ب لمل و  امل كرون ولولرومل سبول ولثلل إلو أظ    غذه ولوسلئل أن ولولومل لك  فإن

 أنثرى،  إلو رلا رل أن ولوسرلئل وحلدغثرحت غاه  رل دسر ولحت م  فرحت رردمل  و  لكر  أنثى أ  أنثوني أ 

                         
 .  1156( ونه : مل  قدم ص1)
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وةن حت يف دةل وةم فإن وال  امال  س قل إىل و  ني فقط،  إلو أ ملنل أن نةبق للرع ررج مثلل رل 

 و د فإن ر غقحت ولقسراحت سر هون كرام ولسلدق يف  لل كون ولوسلئل وحلدغثحت مللت رج أنه لك  

 غيل: 

 الوارث
 اجلامعة  4

3 6×2=12 12 
 2 2 1 4 1 ام

 1 2 اخ شقيا
5 

5 5 

 - 5 × × احلمو

 موقوف 5 ذكر ميت تقليره

 -أمل يف  لل وس خدوم ولوسلئل وحلدغثحت ول ي فو ل و  امل وخلةا يف مدغد ن ا وجل ني  

 -فرإن ر غقرحت ولقسراحت لرل أل لرف ررام لكر ه ول ق رلء  - كلل  وغ  دلةل حت   لئوحت وةد رلمل

ولوسلئل وحلدغثحت م  فحت ردمل  ، عري أنه  قدم دانه مل ولس ولحت داهلن مل خالل- مح   وهلل 

،  مل    فإنه يف  لل ُرل  أن ول أة  لمل دة لني فإن ر غقحت وحلل لرل وةن حت يف دةل وةم

  امل أن غاو  أ دمهل، أمل يف  لل ر   أن ال ؛- مح   وهلل  -أل لف رام لك ه وحل لدلحت 

 ول أة  لمل دوو د فإنه غسلع يف وحلل ر غقحت وحل  وحت،  وهلل   لىل أرل .

م رني، كران غقرول هلرل إن ك رت  رلمال   إلو رلق ول نل رالق وم أ ه رج محل ل دج ا

 -دانثى فانت رللق، فإن ولةالق غقع رج غذه ول أة إلو كلنت  لمال  دانثى، لهرل ول ق رلء 

، فرإن (1)ن وو رج أن  قوع غذو ولةالق مل ردمره إنرام غ برني دوارع وحلارل - مح   وهلل 

 دلل ع أن ولةّلق جي  ر كلن غذو ولةالق دلئ ل  فللذي غ    مل كالم   يف مسلئل ولةالق 

                         
-8/118(، م رحت ولح رل  )616-6/615(، أس ى ولةللر  )9/154( ونه : عاا روون ولب لئ  )1)

 (.  4/88(، وإلن ل  )8/621(، ولا ي )9/212(، ما ي ولح ل  )118
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،  غذو كله (1)  ى غ بني وحللل - نودل  ر د ولب ل  وس حبلدل  ر د آخ غل  -  ء وم أ ه 

 رل ن ا وجل ني.  ردم  نومل  سلئل يف رفغ  غاهل أن  وف  م لومل  مب ي رج 

لهل مل خالل مل  قدم دولنه مل ولوسلئل وحلدغثحت ول ري  برني نر ا وجل رني نلحرظ أن غرذه 

ك حررن وله  موسررومل   وةلرر حت  -وسررلئل د ضرر ل لرربه غقو رري يف دوررلن نرر ا ولولررومل ول

،  غذه ولوسلئل إلو  ر  م  فرحت -ول و وحت  ال وحت أ   دلروحت وةد لمل يف د ل م و ل را  وجل ني 

أ    قروع ولةرالق ول لرق ررج نر ا وجل رنين ا وجل ني مل خالهلرل فإنره غ باري ور امملغرل يف 

م د رلء ررج للرع، أمرل يف  رلل وسر خدوم ولوسرلئل وحلدغثرحت ول ري فو رل ردمه،     و  وة هرل

فإن وةم  غبقرى ررج  -كلل  وغ  دلةل حت   لئوحت وةد لمل  -و  امل وخلةا يف مدغد ن ا وجل ني 

 مل لك ه ول ق لء مل ون  لب   ء ول أة   ى غ بني ن ا وجل ني دواع وحلال،  وهلل أرل .

يف نرووز   لورق ولوصروحت ررج رش   إارلف  ل  - مح ر  وهلل  -ال خال  درني ول ق رلء 

: ، قلل ودل قدومرحت (3)، كام أنه ال خال  دو    يف نووز ولوصوحت للحال(2)للاس قبل

                         
( ول  ل ، وله ، 8/681(، ولا ي )9/941(، ما ي ولح ل  )5/55( ونه : قوورد وة هلم لل ا )1)

 (.  4/192(، وإلن ل  )2/924(، ول   ع )2/946)

(، 2/222(،  للوحت ودل رلدردغل )921، 8/92ولبح  ول وئق )  هالحت(، 58/141ولبسو  )( ونه : 5)

(، وةم 8/185( رش  وخلر يش ررج خلورل )2/681(، مووغ  وجللول )8/256ول ل   وإلكلول )

م   ررى رش  (، 9/228(، ول رر  ع )8/8(، م ررحت ولح ررل  )6/62أسرر ى ولةللرر  ) ،(9/112)

 .  (9/692(، ك ل  ولق لع )5/926وإل وملو  )

(، 2/226(،  للروحت ودرل رلدردغل )11/965(، وهلدوغحت مرع ول  لغرحت )2/182 بوني وحلقلئق )( ونه : 6)

(، وةم 8/128( رش  وخلر يش ررج خلورل )2/622(، مووغ  وجللول )8/212ول ل   وإلكلول )

(، رش  م   رى 9/281(، ول   ع )8/8(، م حت ولح ل  )61-6/61(، أس ى ولةلل  )2/568)

 .  (9/622(، ك ل  ولق لع )5/922وإل وملو  )
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 ، دررذلع قررلل ولثررو ي ،ال ن لرر  فورره خالفررل   ،ضررل  ف ررحوححت أغ ، أمررل ولوصرروحت للحاررل»

 للرع ةن ولوصروحت نر   مرر ،  ؛ أصررحلب ولر أي ، أدرو  رو  ، إسرحلق ، ول رلف ي

 ،ون قلل وللل مل وإلنسرلن د رد مو ره إىل ولرو  لره دارري رروضهُنل مل  و  كو ،ولريوث

﴿ دقولره سربحلنه: ، قد ساى وهلل   رلىل ولرريوث  صروحت ،كلن قلله إىل  و  ه       

     ﴾(1)،  :قررررلل سرررربحلنه ﴿     

             ﴾(2)(3)، وحلارررل غررر ث ، 

فإهنررل   رر. للاخررللف يف ولرردغل  ، ةن ولوصرروحت أ سررع مررل ولررريوث ،ولوصرروحت لررهف  رر. 

 ةن ولوصوحت    لرق دخةر   ،فللوصوحت له أ ىل ،فإلو   ث وحلال ،دخال  ولريوث ، ول بد

 ،ةنره ال غر ث ;دةلرت ولوصروحت  ،كلل  ق. فإن ون  ل وحلال مو رل ،ف  . للحال ، ع  

 سرووء  فال  ثبت له ولوصوحت  ولريوث دلل ع، ،وحت ةنه حي ال أن ال غهون  ول  ني ولوص

لل دو ل مل أنه ال غر ث.  إن  ;أ  عريه  -ب مل وء رشأ   ،مل رضب ولبةل -مل  ل ل ض 

 .(4)«صحت ولوصوحت له إلو  ها ل دونومله  لل ولوصوحت ، ا  ه  ول

فإلو أ   لخن حلال  رلق للع رج ن ا وجل ني، كان غقول إن أ ت وم أة فالن 

غو إغقل  ن و  غرذو وحلارل مرل  - مح   وهلل  -فله كذو، فإن مق ىض كالم ول ق لء  دولد

                         
 [.  11( سو ة ول سلء، وآلغحت ]1)

 [.  15( سو ة ول سلء، وآلغحت ]5)

غدلل غ ل رج أن وهلل   لىل ساى ولريوث  صوحت،  غرذو يف وآلغرحت  أنبه إىل أن ودل قدومحت  أ ب أن( 6)

وة ىل ظلغ ، أمل وآلغحت ولثلنوحت فل  غ بني يل  نه إغ وملغل غ ل؛ ةن ولوصوحت ولرذكو ة فو رل غري ولوصروحت 

 ول   فحت،  لوا ولق ومل هبل ولريوث،  وهلل   لىل أرل .  

 .  (41-2/41ولا ي )( 9)
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ردم  نومل  سرلئل يف ،  غذو كله مب ي رج (1)ولوكحت  ردم قسا ه   ى غولد  غ بني  لله

 رل ن ا وجل ني.رفغ  غاهل أن  وف  م لومل  

جل ني نلحظ أن غذه لهل مل خالل مل  قدم دولنه مل ولوسلئل وحلدغثحت ول ي  بني ن ا و

ك حرن وله  موسرومل   وةلر حت  -ولوسلئل د ض ل لبه غقو ي يف دولن نر ا ولولرومل 

، فرإلو  ر  م  فرحت نر ا -ول و وحت  ال وحت أ   دلروحت وةد لمل يف د ل م و رل رار  وجل رني 

وجل ني مل خالل غذه ولوسلئل فإنه غ باي ور امملغل يف إن لل غذه ولوصوحت ول لقحت رج نر ا 

 أ  إدةلهلل، فإلو دو رت غرذه ولوسرلئل أن نر ا وجل رني خمرللف جلر ا وجل رني ولرذي وجل ني

كلنت ولوصوحت له فإن غذه ولوصوحت  بةل  غ   قسراحت مجورع ولرلل ررج ولو  رحت، أمرل إلو كرلن 

فإنه يف غذه وحلللحت غوقف ن رو  جل ا وجل ني ولذي كلنت ولوصوحت له ن ا وجل ني مووفقل  

 وحلال   ى  المل ه  ول .

 -أمل يف  لل وس خدوم ولوسلئل وحلدغثحت ول ي فو ل و  امل وخلةا يف مدغد ن ا وجل رني 

إغقل  ن رو  فإن وةم  غبقى رج مل لك ه ول ق لء مل  -كلل  وغ  دلةل حت   لئوحت وةد لمل 

   رى غ برني نر ا وجل رني دوارع وحلارل،  وهللمل ولوكحت  ردم قسا ه  وحلال ولو  له

 أرل .   لىل

 

*  *  *  * 

                         
 .  (922-9/929(، مةلل  أ يل ول  ى )9/621) ك ل  ولق لع( ونه : 1)
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  فوه  ال حت مةلل :

 :مسال لن فوه 

  غيل:،  دولن وخ الف   كاميف أكث  مدة وحلال - مح   وهلل  - وخ لف ول ق لء

 األقوال يف املسألة: 

 ،(2)(1) رررل وإلمرلم مللررعأنره ال  ررد ةكثر  وحلاررل،  غرو   وغرحت  القاو  األو ي

إلو ظ   درلل أة محرل (5) د ل ول لف وحت(4)،  غو قول ولللهوحت(3) وخ ل ه مجع مل ولحققني

                         
غو: مللع دل أنا دل رلم  وةصبحي وحلاريي ولدين، أدو ربد وهلل. إملم ملو  وهلجر ة،  أ رد وةئارحت ( 1)

 غر(.  184غر( دللدغ حت،   ويف هبل س حت ) 46وة د حت أصحلب ولذوغ  ول  و ة.  لد س حت )

(، سري أرالم ول ربالء 1/585(، ول   يف خ  مل ع  )11/189]ونه    مج ه يف: ولبدوغحت  ول  لغحت ) 

 ([.1/584(، لذ و  ولذغ  )8/98)

 (.6/81(، أ هلم ولق آن الدل ول  ت )4/588  سري ولق ربي ) ونه :( 5)

 وخ رل ه  - 524ص  م رحت ولرومل مل (،8/48ولا ي )كام يف  - أت ربود ولقلس  دل سالم( غو مذغ  6)

ونهر : .]- مح ر  وهلل مجو رل   -ني ول  قوةي،  ول وخ ودل دلز،  ول وخ ودل رثوارني ول وخ ماد وةم

 .[82ص- ول ووئد وجللوحت ،166(،  س ول ول  وئل ص5/558أاووء ولبولن )

 للرروحت  (،9/196(،  للرروحت ول ررل ي رررج ولرشرر  ول رراري )1/528وإل قررلن  وإل هررلم ) ونهرر :( 9)

 .(9/196ول د ي رج رش  خم ف خلول للخ يش )

 (.8/591 للوحت ول بلملي رج م حت ولح ل  ) ونه :( 2)
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دة، أ   ند  ولق وئل ولدولحت رج وحلال كلحل كحت يف ولبةل فو  هر  وحلارل م رام رللرت ولر

درش  أن غه   وحلال خالل مدة وحلال ولاللبحت  غي  س حت  (1)  غو قول ول وكلين

 .(2)أل  

،  غرو (3)أن أكث  مدة وحلال سبع س وو ،  غو م  ي رل وإلملم مللرع القو  الثايني

 .(4)قول د ل أغل ول ل 

و  غ، (5) غو م  ي رل وإلملم مللع س وو ،ست أن أكث  مدة وحلال  القو  الثال ي

 .(6) ل قول د ل أغل ول

                         
غو: ماد دل ريل دل ماد دل ربد وهلل ول وكلين. فقوه م  د مل كبل  رلامء ولوال، مل أغرل صر  لء. ( 1)

غر(.كلن قليض قضلة ولوال،  كرلن غر ، مر غ  ول قلورد.  1521غر(،   ويف س حت ) 1186 لد س حت )

، مرل م ر  ل ه: )نورل وة ررل (،   )ولسرول وجلر و (،   )إ لرلمل ول حرول(  غو مهثر  يف ول  ر وف

  عريغل.

ملو  وله ر  ول لاورحت  -صدغق  سل خلن  -(، أدجد ول لوم 5/519]ونه    مج ه يف: ولبد  ولةللع ) 

 .([2/548رالم )(، وة6/511) -مقوق: ربد وجلبل  زكل   -م 1488 -دري    -

 (. 662-5/669)ولسول وجل و   ونه :( 5)

 (،1/528وإل قررلن  وإل هررلم ) (،6/159ول رر  ق للقرر ويف )(، 4/588)   سررري ولق ربرري( ونهرر : 6)

 .(5/281(،  للوحت ول ل ي رج ولرش  ول اري )5/989للوحت ولدسوقي ) 

 يفولرل  ملي (،  نسربه 9/81)رش  ولوررا ول  قرى  كرام يفمرل ولللهورحت غو قول ودل  غ   ألر   ( 9)

  ر وف  - ونه : خم ف وخر ال  ول لرامء  ( ل دو حت  ولاغ ي  وللو  دل س د.11/512وحلل ي )

 -دري    -ملو  ولب لئ  وإلسالموحت  -دل ماد ولةحل ي، وخ  ل  أت ده  وجل لص  أت ن    أمحد

 (.5/912) - مقوق: مل.ربد وهلل نذغ  أمحد -م 1442غر/1918 - 5 

 .(5/989(،  للوحت ولدسوقي )5/281) للوحت ول ل ي رج ولرش  ول اري  ونه :( 2)

 .581-524ص- (، م حت ولومل مل8/48ولا ي ) ( نس  غذو ولقول للاغ ي كام يف2)
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 .(1)أن أكث  مدة وحلال سا س وو ،  غو ول  و  مل مذغ  ولللهوحت القو  الجابعي

أ دررع سرر وو ،  غررو قررول مج ررو  ول ق ررلء مررل  أن أكثرر  مرردة وحلاررل القااو  ارااامني

 .(4)،  غو أ د ولقولني ول  و غل ر د ولللهوحت(3)،  وحل لدلحت(2)ول لف وحت

 . (5)أكث  مدة وحلال  الث س وو ،  غو قول د ل أغل ول ل أن  القو  السادسي

 ،(2)،  غو   وغحت ر رد وحل لدلرحت(6)أن أكث  مدة وحلال س  لن،  إلوه لغ  وحل  وحت  القو  السابعي

                         
(،  وإل قررلن  وإل هررلم 2/215غررو أ ررد ولقررولني ول رر و غل ر ررد ولللهوررحت كررام يف: ول ررل   وإلكلوررل )( 1)

 (.5/281  ول اري )(،  للوحت ول ل ي رج ولرش9/196لخ يش )خم ف خلول ل(، رش  1/528)

(،   سرري 8/181(، والس ذكل  )9/518 ن له مجع غو ول  و  رل مللع كام يف: ددوغحت ولج  د ) 

 (. 6/81(، أ هلم ولق آن الدل ول  ت )6/159(، ول   ق للق ويف )4/588ولق ربي )

 (.5/989 رج غذو ولقول ولقضلء كام يف  للوحت ولدسوقي ) 

(، هنلغررحت 8/596(، م ررحت ولح ررل  )6/646أسرر ى ولةللرر  )(، 11/512) وحلررل ي ولهبررري ونهرر :( 5)

 .(8/166ولح ل  )

(، رش  م   ررررى وإل وملو  2/268(، ول رررر  ع )4/589وإلن ررررل  ) ،(8/48ونهرررر : ولا رررري )( 6)

 (.2/919) (، ك ل  ولق لع6/146)

 .(6/81ول  ت ) ( أ هلم ولق آن الدل9/196(، رش  وخل يش )1/528وإل قلن  وإل هلم ) ونه :( 9)

  ن له ودرل ولق رل   ولقرليض (،9/81)رش  ولورا  غو قول ودل ولقلس   سح ون كام يف ول  قى  

(،  للوحت 5/281غو ول  و  رل مللع كام يف:  للوحت ول ل ي رج ولرش  ول اري ) ربد ولوغلب

كرام يف  -للهورحت  ولذوغ  وةخ ،   قل غذو ولقرول ررج أنره ول ر و  ر رد ول (،5/989ولدسوقي )

 .-( 6/92(،  بوني وحلقلئق )8/48ولا ي )

 .524ص - (، م حت ولومل مل8/48ولا ي ) (،9/625ف . ولقدغ  ) ونه : غو م  ي رل وللو  دل س د.( 2)

 .(9/625(، ف . ولقدغ  )6/92 بوني وحلقلئق ) ،(2/99ولبسو  ) ونه :( 2)

 .(4/589ن ل  )(، وإل2/268(، ول   ع )8/48ولا ي ) ونه :( 8)
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 .(1) وخ ل ه ولاين مل ول لف وحت

 . (2) إلوه لغ  د ل ولللهوحت سر حت  و دة،أن أكث  مدة وحلال  يالقو  الثامن

 . (3)أن أكث  مدة وحلال  س حت أل  ،  إلوه لغ  ولهلغ غحت سعيالقو  التا

 أدلة األقوال:

 بام ييلي أكثج مدة احلم  تسعة أشهجالقاللون بأن أصاا  القو  التاسع أوال ي استد  

 ﴿مرررع قولررره   رررلىل:     ﴾(4)﴿قرررول وهلل   رررلىل:  [1]

         ﴾(5)،  فارل » :قلل ودل  ام

                         
 (.11/512) وحلل ي ولهبري ونه :  (.8/665خم ف ولاين )( 1)

: إسامرول دل حيوى دل إسرامرول، ولراين، ولفري.  لاورذ ول رلف ي، كرلن  أسرل يف ول قره، هوواملزين  

 كلن زوغدو رللل رلددو م لظ و،  كلن ملب ولدروة، أخذ ر ه خلق مرل ول لرامء،  دره ون رشر مرذغ  

غر(.ص ف ك برل 529غر(،   ويف س حت )182 ي،  كلن غاسل ولو ى   بدو  إ سلنل.  لد س حت )ول لف

 كثرية مل أل  غل خم ف ولاين.

(، 5/28(، ربقل  ول لف وحت الدل قليض ل بحت )5/46]ونه    مج ه يف: ربقل  ول لف وحت للسبهي ) 

 .([5/69(، ول   يف خ  مل ع  )5/198لذ و  ولذغ  )

  سرري  ،(9/518كرام يف ددوغرحت ولج  رد ) -ماد درل ربرد وهلل درل ربرد وحلهر  مرل ولللهورحت  غو قول( 5)

،  إلورره  إىل قررول ولهلغ غررحت موررل ودررل  لررد وحل وررد - (8/181(، والسرر ذكل  )4/588ولق ربرري )

وااو  ابان  وهده املسألة مججوب فيها إىل العاادة والتججباة،» (:9/518 و  قلل يف ددوغحت ولج  د )

حلكم والظاهجية هو أاج  إىل املعتاد، واحلكم إنام جياب أن يكاون باملعتااد ال بالناادر، ولعلاه أن عبد ا

 .«  يكون مستايال

 -وحله  أن أقىص مردة وحلارل  سر حت ألر   ربد : ن ل ودل  ام  ولةحل ي قول ماد دل مال ظة 

سربه إلوره أصرحلب ،  وةخرذ درام ن-( 5/912خم ف وخ ال  ول لرامء )(، 11/166كام يف ولحج )

 مذغبه أ ىل،  وهلل أرل .

 (.166-11/165ولحج ) ونه :( 6)

 [.12، وآلغحت ]سو ة وة قل ( 9)

 [.566، وآلغحت ]سو ة ولبق ة( 2)
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  مل كرالم  ،غهون يف أكث  مل  ال ني ل  و فقد قلل ولبلرل  ولحلل  ف لال   وملرى أن محال  

  .(1)«وهلل را  نل ن ل و  

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

 ؛ول سررلو  دلالسرر دالل دررلآلغ ني ولسررلدق ني ررج أن أكثرر  وحلاررل  سرر حت ألرر  رردم )أ( 

 للع ةن ول الرحت أ د حت  ررشر ن لر  و لرل أ ومل أن غر   ول ارلرحت، فلر  غبرق إال سر حت 

 . (2)أل  ،  غي أقل مدة وحلال، ال أكث ه

 لو قل ل دان أقىص مدة وحلال  س حت أل   مع كون أكث  مدة ول الع  روالن لراومل )ب(

 .(3)للع رج ولثال ني ل  و،  هبذو غ  ل ض غذو ولقول مع ول ن ولس دل ده رلوه

، فقرد قرلل أدرو ل  أن وس ا و  وحلال ةكث  مرل  سر حت ألر    قرع زمرل ول بري  ) (

. (؟سالها كام تلات باه) د ث ي إىل أمه قرلل:  كلن  سول وهلل : )(4)رل ودل صوّلمل 

                         
 (.166-11/165ولحج ) ونه :( 1)

دحر   هارويل مقردم ل ورل مل نرحت  -أمحد دل ماد ولةروع  -أ هلم وجل ني يف ول قه وإلسالمي  ونه :( 5)

 -نلم رحت وإلمرلم مارد درل سر ومل وإلسرالموحت  -ول  رد ول رليل للقضرلء  -نس ري يف ول قه ولقل ن ولل

 -ول ررلمل  مررل ولسررلئل ول ق وررحت يف أ هررلم وةرسة  ول قودررل   ولقضررلء ، 61-61ص - غررر 1916

 -كلوحت ولرشرغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه  - ساوحت د ت للنا دل ف  لن ول  اي 

 .28-22ص  - غر1958/1958 -م حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت نل

دح  مقدم ل ورل مل نرحت ولردك و وه يف ول قره  -أمحد  سني س ود  -أ هلم وحللمل يف وإلسالم  ونه :( 6)

، 64ص  -غرر 1912 -نلم حت وإلملم ماد درل سر ومل وإلسرالموحت  -ول  د ول ليل للقضلء  -ولقل ن 

 .28-22ص - ق وحت لوساوحت ول  اي ول لمل  مل ولسلئل ول

غرذه   ساى هبرام يف دل صلئد،ولمل  دل صوّ و غقلل له:»(: 4/581يف رش  مسل  )  اا  النووي( 9)

أنه غل غرو ولسرو. ولردنلل   أم ه م  به يف  ق  ه م هلحت، قلل ول لامء:  وساه صل ، وة لملغ ،

 ي ظرلغ  وة لملغر  أن ول بر  لرامء:قرلل ول أنره ملنرلل مرل ولدنلنلرحت،  اللع يف ول  و  أم عريها

دل صولمل و كلن ىف  إلوه د  ل  ولدنلل، ينام أ  إ  مل غو  إلوه دانه ولسو. ولدنلل  العريه، 

 .«الغقةع دانه ولدنلل  العريه  يفلذلع كلن ول ب ق وئل م الحت،
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سلها عن )ده و  ي ررش ل  و . قلل:    أ سل ي إلو ل فقلل: قلل: فا و  ل فسال  ل فقللت: محلت 

 ،(1)(قلل: ف ن ت إلو ل فسال  ل فقللت: صل  صوححت ول ربي ودرل لر  . (؟صياته  ن واع

،  ول بي غ ه   مل ، و   ل ررش و  ي ده محلت أهنل أخ  فقد»: (2) قلل ولةحل ي

                         
درلب  -ة سرط (؛  ولةر وين يف و51614 ق  )  دغ  أت ل  ولا ل ي  -س د ول  وه أمحد يف ( 1)

 قر   -دلب مل لك  يف ف  حت ولردنلل  -(؛  ودل أت لوبحت يف ك لب ول  ل 8251 ق  ) -مل وساه م لل

 قر    زغد دل  غ  ررل أت ل  ررل ول بري (؛  ولباو  يف مس د أت ل  ولا ل ي 68982)

درل    نلل أمحد  نرلل ول رحو. عرري وحلرل ث»(: 8/5(؛  قلل وهلو اي يف ماع ولا وئد )6486)

 (.16/654يف ول  . )ودل  ج  ،  صح. إس لمله وحللفظ «  رية  غو  قحت

وحلدغ  مل   وغحت وحلل ث دل   ررية،  غرو لرو ي نلرد،  له ره صرد ق،  لره عرري  ردغ   لهلّ  

 قلل ول قويل له عري  ردغ  م هر  ال »(: 5/151يف ئذغ  ول  ذغ  ) م ه ، قلل ودل  ج  

( رج 62/598،  هلذو  ه  مققو مس د وإلملم أمحد )«ودل صولملم  ل  دغ  أت ل  يف  ،غ لدع رلوه

 وحلدغ  دانه م ه .

مل غ ه ، لوا فوه وحلدغ  مع كون غو صححت وحلدغ ؛ ل ححت وإلس لمل،  - وهلل أرل   - والدي يظهج 

فال غرض    مل وحلل ث دل   رية دره، فلة لملغر  ول ري أنهر   رلوره غري وة لملغر  ول ري  ووفرق 

 هر  ررج   ال غه ر  يل أن ول قرويل   نحوغرل،غي يف فضلئل ريل  أغل ولبوت   ول ي ددر ه،

وله ر  ملو   -وحلدغ  دلل هل ة، دل أنه  وإلس لمل فقط دسب  ول   مل،  نن ربل  ه يف ك لده ولضر  لء 

 ال غ ررلدع »(: 1/512) -مقوررق: ربررد ول ةرري أمررني قل جرري  -غررر 1919 - 1  -دررري    -ول لاوررحت 

 له عري  دغ  م ه  يف ول ضلئل ممل لرج  دور   ،  كرلن ممرل غالرو يف غرذو  ،ة رج غذووحلل ث دل   ري

، فرواهل أن «ر ه داسلنود صرحل   دل صولمل فقد   وه مجلرحت مل أصحلب ول بي ووةم ،  أمل  دغ  

غ    مل ربل  ه وةخرية أنه أ ومل ن ي ول هرل ة ررل مر ل  ردغ  ودرل صرولمل لهونره قرد نرلء ررل رردمل مرل 

  وهلل أرل . غبقى ول   مل دإس لمله، دحت، مع كونه  ف  دغثه ول ه  يف ول ضلئل، ول حل

ل ( 5) . -مل ص ود مفر  -غو: أمحد دل ماد دل سالمحت، أدو ن   ، لق  دللةحل ي نسبحت إىل ق غ ه رزحز

ل د ز يف رل  وحلدغ   ول قه،  غ ده وحل  وحت مل ربقرحت ولج  ردغل يف ولسرلئل ول ري ال   وغرحت فو رل رر

غر(  ملفل دللقلغ ة. مل م   ل ه: )رش  م لين  651غر(،   ويف ) 554صل   ولذغ .  لد س حت )

 وآل ل ( ، )م هل وآل ل ( ، )وخ ال  ول لامء(.

 [.664ص -(،  فول  وةرولن12/58، سري أرالم ول بالء )115ص-]ونه    مج ه يف: وجلووغ  ولضوحت 
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 .(1)«أل    س حت وحلال أكث  إن :قلل مل قول فبةل

 ن أكث غحت ول س حت أل   يف مدة وحلال ال  دل رج أنه ال غهون يف ول لمل  أكث  م  رل،إ )مل(

  .(3) غو كثري ،(2)ولووقع غثبت  نومل محل وم د ل رشة أل   

 ،فرل   ع  وضر ل ،يف  نل رلق وم أ ه فحلات  وضحت أ   وضر ني قلل أن را  [ 5]

 ،(4)(فرذلع سر حت ،   د دثال حت أل   ،ل محلفإلو مل غس بل هب ،جتلا  س حت أل  : )ال  د ي مل  ف ه

                         
 .(9/541: م هل وآل ل  )(  ونه 5/912خم ف وخ ال  ول لامء )( 1)

 .1121مل سوايت صونه  ( 5)

 .155ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس  (، 5/669) ولسول وجل و  ونه :( 6)

 -(؛  ول رلف ي يف مسر ده 1515 ق  ) -دلب نلمع ردة ولةالق -  وه مللع يف ولورا يف ك لب ولةالق ( 9)

(؛  ولبو قري يف 1912 قر  )-ول ردمل إال مرل كرلن م ره م رلملو  مرل ك رلب  -درري    -ملو  وله   ول لاوحت 

(؛  ربردول زوق يف ول ر ف 12184 قر  ) -دلب ردة مل  بلرد  وض ل -ولس ل وله ، يف ك لب ول دمل 

(؛  ودرل أت لروبحت 11142 قر  ) -دلب ول أة حيسبون أن غهون وحلول قرد أملدر  ر  رل -يف ك لب ولةالق 

(؛ 18448 قر  ) -دلب مل قللوو يف ول نل غةلرق وم أ ره فو  رع  وضر  ل  -يف ول  ف يف ك لب ولةالق 

،  ررج  قردغ  رردم ويف سامب سعيد من عماج اخاتالف ،  وة   مل   وغحت س ود دل ولسو  رل را 

ول الئي يف نرلمع ول ح رول يف وحللفظ سامره م ه فا لوم أن م وسول ودل ولسو  مل أص. ول وسول، قلل 

مقوررق: محرردي ربررد ولجوررد  -م 1482غررر/1918 - 5  -دررري    -رررلمل وله رر   -أ هررلم ول وسررول 

قررلل حيوررى دررل سرر ود   كررذلع قررلل أغضررل عررري ول ررلف ي يف م وسررول ودررل ولسررو ،: »98ص -ولسررل ي 

 كرلن ودرل رار   قرلل: ةنره كرلن أ  رظ ول رلس ةقضرو ه، ساى  و غحت را ؛كلن ودل ولسو  غُ  وةن ل ي:

 سرئل  فإنره قرد نرللا ول رلحلني. هل رلوه غقول سلوو س ود درل ولسرو ،إلو سئل رل يشء فال 

فلام ك  أكر  ررج ولسرالحت   له ه  لد يف زملنه، ال، فقلل: مللع رل س ود دل ولسو  غل  أ، را  

 دلا ي أن ودل را  كرلن غ سرل إىل ودرل ولسرو  فوسراله ررل د رل  : قلل رل لانه  أم ه   ى كانه  آه،

 -سا ت أدل ربردوهلل   قلل   بل دل وسحلق: لك  للع كله ودل  غ  رل مللع..  لان را   أم ه

  قرلل حيورى درل م رني: ال  ر ، أصر. م  رل. م سال  ودل ولسو  صحل ، غقول: -غ  ي أمحد دل   بل 

دهالمره وسر ث لء  ف رذو كلره غ ضرد أن مر ومل ول رلف ي . أص. ول وسرول م وسرول سر ود درل ولسرو 

 .«  ضد د ء و   قبوهلل مةلقل مل عري أن م وسول ودل ولس
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  .(1)«ال غ ، وحلال أكث  مل  س حت أل    ف ذو را »: قلل ودل  ام 

وسر دالل يف عرري  دان والس دالل دقول را  دل وخلةلب واد نواذ هدا الدلي ي 

إنام لك  ردة مرل و   رع  وضر ل دارري سرب     فره،  فر ض   للع ةن را   ؛مله

إل غب د أن  هون  رلمال   ال  ؛ن علل  وحلال  س حت أل  ،  لوا أكث  وحلالرلو ل ولود

  (2)  ه   رلو ل رالمل  وحلال رولحت غذه ولدة.

سانة أكثاج مادة احلما  القااللن باأن  الثاامنصااا  القاو  ثانيا ي يمكان أن يساتد  أل

 : وا دة

د ث ري    كرلن  سرول وهلل: )،  فوه قرول أت ل  (3)دحدغ  ودل صولمل ول قدم

قرلل: فا و  رل فسرال  ل فقللرت: محلرت دره و  ري ررشر . (؟سلها كم تلت باه) إىل أمه قلل:

 .ل  و  

ال غدل رج أن وحلال ال غهون أكث  مل غذه  ولوقوعغذو م مل  دانوينااذ هدا الدلي ي 

  (4)كوف  قد  ند محل وس ا  أكث  مل غذه ولدة. ،ولدة

 سنتان بام ييلياحلم  مدة أكثج القاللون بأن  السابعأصاا  القو  ثالثا ياستد  

مل  اغد ول أة يف وحلال رج س  ني،  ال قد  مرل غ حرول قللت: ) رل رلئ حت [ 1]

                         
 (.166-11/165ولحج ) ونه :( 1)

] قرد لكر  أنودرحت أخر ،  292ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلرال  ول ق ري هل رلم آل ول روخ  ونه :( 5)

 كذلع[.

 .1168( ص6)

 (.5/669) ولسول وجل و ، (8/48ولا ي ) ونه :( 9)
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ةن مدة  ؛قلل ه سامرل مل ول سول  ،  ولهلغ  أن رلئ حت (2)((1)ظل رومل ولاال

ل  ألاو رل، قللرت غرذو ناوفر وحلال ال  د ك دلالن  لمل  ول أي،  ال غهل أن رلئ حت 

  .(3)فللهلغ  أهنل سا ت للع مل ول بي 

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

ةنه مل   وغحت مجولحت د ت س د ولدغلاي رل رلئ حت،  مجولرحت غرذه  ؛إن وة   ا وف )أ(

  .(4)م ولحت

إن وة   ال غاهل أن غهون له  ه  ول فرع مرع  قروع  رووملث يف ولووقرع أللل ره  )ب(

ال غاهررل أن غقررول مررل خيررللف ولووقررع،  ل رررل سرر  ني،  ول سررول داغررلملة وحلاررل فو رر

أخذ ه مرل د رل وحلرووملث  فوح ال أن مدغد ولس  ني يف وة    أي خلص ل لئ حت 

  .(5)ول ي  أئل أ  سا ت هبل،  مل    ال غهون فوه  جحت

أنه  ف ت إلوه وم أة قد علب ر  رل ز ن رل  إن وة   م ل ض دام نلء رل را   ) (

: )غل أمري ولؤم ني إن ، فجلء  غي  بج، ف   را  د مج ل، فقلل له م لل دل نبل س  ني

                         
 ظل ولاال ر د مل  ونه أرسع ز وال مل سلئ  وةظالل. ةن ؛ قلول غذه ولدة املجاد( 1)

 (.9/188) ولبح  ول وئقونه :  

(؛  سر ود درل م  رو  يف سر  ه يف 581، 584 ق  ) -دلب ول   -  وه ولدو قة ي يف ك لب ول هل  ( 5)

، (؛  ولبو قي يف ولسر ل ولهر 5188 ق  ) -دلب ول أة  لد لس حت أل   -دلب ول أة  لد لس حت أل   

 (.12654 ق  ) -دلب مل نلء يف أكث  وحلال -يف ك لب ول دمل 

 .(6/511ددوئع ول  لئع )، (9/625ف . ولقدغ  )، (2/92ولبسو  ) ونه :( 6)

 .581-524ص-(، م حت ولومل مل 166-11/165ولحج ) ونه :( 9)

، 52ص  -ةروع لب ل ول ل غل. ونه : أ هلم وجل ني يف ول قره وإلسرالمي ةمحرد ول وهدا جوا ( 2)

 .114ص -ولب احت ولو و وحت خللو حت وله بي 
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. فوك ل را    ى  لرد  عالمرل (غع لع ولسبول رلو ل، فلوا لع ولسبول رج مل يف دة  ل

قد نب ت   لغله، ف    ز ن ل لب ه ده. فقلل را : )رجا ول سرلء أن غلردن مثرل م رلل، لروال 

أحلق نس  ول بي دوولده،  قرد  ار ت ولر أة غرذو ولولرد  ف ا  ، (1)(م لل غلع را 

  .(2)ةكث  مل س  ني، فدل رج أن ولس  ني لوست غي أكث  مدة وحلال

حي ارل أن م  رى ،  رج ف ض صح ه فإنره (3)دانه ا وفي وأجيب عن أثج عمج 

ول سر  أ برت  ، أ  أن رار  (4)أي ق غبل مل سر  ني أنه علب رل وم أ ه س  ني، :قوله

 .(5)د س  ولة ل دإق و  ولا    دلل  و  ولقلئ  دو  ام يف وحللل،

  .(6)مللول ولونومل،  و   ند مل محلت ده أمه لس  ني[ 5]

ال غدل رج أن وحلال ال غهون أكثر  مرل غرذه  ولوقوعغذو  دانواد نواذ هدا الدلي ي 

ال غهرون يف ول رلمل  أكثر  كام أن أكث غحت ول س حت أل   يف مردة وحلارل ال  ردل ررج أنره  ،ولدة

                         
(؛  ودرل أت 16929 قر  ) -دلب ول ي  ضع لس  ني -  وه ربدول زوق يف ول  ف يف ك لب ولةالق ( 1)

دلب مل قلل إلو فج    غري  لمرل ون هر  هبرل   رى  ضرع  ر   -لوبحت يف ول  ف يف ك لب وحلد مل 

(؛ 581 قرر  ) -دررلب ول رر  -ولسرر ل يف ك ررلب ول هررل  (؛  ولرردو قة ي يف 58815 قرر  ) - رر ن  

 (.12662 ق  ) -دلب مل نلء يف أكث  وحلال - ولبو قي يف ولس ل وله ، يف ك لب ول دمل 

وهدا إن ثبت ففيه داللاة عاىل أن احلما  يبقاى أكثاج مان »(: 8/996( قلل ولبو قي يف ولس ل وله ، )5)

 .«سنتن

ل وةراش ررل أت سر ولن د د أن لك  س د وحلدغ  )ر (11/165ولحج )يف   اا  ابن  ز ( 6)

ررل ألرولخ هلر ،   غرو ار وف،  غذو أغضل دلرل؛ ةنه رل أت س ولن،»(: رل ألولخ هل  رل را 

 .« غ  م ولون

 (.2/92ولبسو  ) ونه :( 9)

 .(9/625ف . ولقدغ  )، (2/92ولبسو  ) ونه :( 2)

 .(8/48ولا ي ). ونه : ل  ولن غ م د ، مل غؤالء ولضحلك دل ماو  ( 2)
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 .(1)كوف  قد  ند محل وس ا  أكث  مل غذه ولدة م  ل،

 ثاال  سانوا يأكثج مادة احلما   القاللون بأن السادسأصاا  القو  رابعا ي استد  

و  ل  يف  قدغ ه إىل  ، ال يف وللاحت فهل مل و  ل  إىل  قدغ  إلو مل غ قد  يف ولرشعدللونومل، 

مرل محلرت ن و  رل يف دة  رل   قرد  نرد ،ج وحلرول  ول  رلسقولسرل رر ،ول     ولونومل

  .(2)لثالث س وو 

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

 ال جيروز وحلهر  يف ملغرل وهلل   رلىل ،  رل ض ول  وغرل  إن مثل غذه وحلهلغرل  ال )أ( 

  .(3)داثل غذو

ل دانه ال غوند نن صحو.  غ. رج أن أقىص مدة للحاوأجيب عن هده املنااشةي 

  .(4)  ن  أن حيه  ده ، ق    نومله، فام مل ال نن فوه غ نع فوه إىل ولونوملغي كذو،  

إن وة هلم   ب ي رج ول لملة ولهلغ ة،  دقلء ولولد يف دةل أمه هلذه ولدة ولةوغلرحت )ب( 

  .(5)علغحت ول د ة، فال جيوز د لء وحله  رلو ل

                         
 (.5/669) ولسول وجل و ، (8/48ولا ي ) ونه :( 1)

، -( 8/48كرام يف ولا ري ) -موالة ل ا  دل ربرد ول اغرا محلرت ن و  رل  رالث سر وو   :ذلكومن ( 5)

أدرو ول ر   ربرد ولر محل درل  -ص حت ول ر وة كام يف  -دل أت مسل  محلت ده أمه  الث س ني  رةلء 

مقورق: مارد فرلخو ي، مل.مارد  -م 1484غرر/1644 - 5  -درري    -ملو  ول  فرحت  -وجلروزي 

قلل م ل  ولووقدي »(: 8/22(،  نلء يف سري أرالم ول بالء للذغبي )9/121) -   وس قل ه ني

 «. رل ولووقدي قلل محلت ده س  ني محلت أم مللع داملع  الث س ني، : ماد دل ولضحلك

 (.166-11/165، ولحج )(9/625ف . ولقدغ  ) ونه :( 6)

 .(8/48ونه : ولا ي )( 9)

 .(2/92ولبسو  ) ونه :( 2)
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 وأجيب عن هده املنااشة بام ييلي 

لهلغ ة ولاللبحت أن وحلال ال غس ا  أكث  مرل  سر حت ألر  ،  لهرل  عر  إن ول لملة و [1]

، قلل - (1)كام يف ق حت ودل صولمل ول قدمحت -للع ور   ول ل ع ولاغلملة رج للع  مل غ ه غل 

 يف للرع مرل قرد ملل أن ،  لو كلن ملال ةنه ه رلو ل  ملف ه مل قوهلرل»ي ولةحل ي 

 .(2)«مل قد قلله فق لء وةم ل  يف للع وحلال قد غهون أكث  مل  س حت أل   رج

، لان ولرشغ حت ذو غو غ ،  قدغاه رج ول لمل  ،وةصل ور بل  ولالل مل ولق   أن  [5]

  قروع »: ، قلل ولقر ويف (3) سوو  رلو    قد غلاي ولرشع ولالل   مححت دلل بلمللهل 

                         
 .1168( ص1)

 .(9/541م هل وآل ل  ) ونه :( 5)

غرو ررج أ د رحت  ول لمل  غل غلحرق دللاللر ا»(: 6/596) يف ول ثو  يف ولقوورد  اا  الزركيش( 6)

خلرحت يف  هر  وةدهرل  قة رل يف والسر ئذون، أقسلم: أ دغل: مل غلحق قة ل كال خلقت دال دهل ة ملو

 وكدلك إحلا  الولاد بعاد أرباع سانن، كام إلو خلق له  ن لن  مل غ اوا ولاوئد جي  عسل ام قة ل، 

 كذلع إلو أ رت دره لسر حت ألر    حله رني  ،فأحلقوه بالغالب فإن بقاءه يف بطن أمه كدلك نادر جدا،

كان الشاارب أعما  الناادر يف هاده الصاور سا ا ول مرع أن للرع نرلمل  نردو،، مل زمرل ولرو ء حلقره

ول  ق ول لسع  ولثال ون  وللئ رلن درني قلرردة »(: 9/119يف ول   ق )  قلل ولق ويف  ،«للعباد

ورلر  أن   قرد غ  ر  ول رلمل  م ره،  قرد غلاورلن م رل: مل ور   مل ولالل   دني مل ألاي مرل ولاللر ،

كرام غقردم ولاللر  يف ر رل ة ولورله   غو لران ولرشرغ حت: وةصل ور بل  ولالل ،   قدغاه رج ول لمل ،

 غ ةر  د ررلء ررج عللرر  وحلرلل،  غررو ول رقحت،  غا ررع لرر لملة  ، غقفر يف ولسرر    رقرومل ولسررلاني،

ةن ولالل  م    وحلوف،  غو كثري يف ولرشغ حت ال حيىص كث ة،  قد غلاي ولرشع  وةردوء  وخل وم؛

قس  غ    فوه ول لمل ،  قس  غلاولن فوه م ل.  أنل ألك  مل كل  :ولالل   مححت دلل بلمل،   قدغاه قسامن

فإنه ال غهلمل خية  للع دللبلل،  ال سروام  ،قس  مثال لو  ذب هبل ول قوه،  غ  به إىل  قور ل يف ولرشغ حت

 =                                                                                                                           قدغ  ول لمل  رج ولالل .
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 ع غرل غ رل ول رلمل  ررج فقدم ول رل يف ولونومل أكث   أعل  مل  اخ  وحلال غذه ولدة، لولان

لهرل  ال غلحق دللا   راال دللاللر ، لأن جي ل زن(1) كلن مق ىض  لع ولقلردة ولالل ،

 لألنسرلب،    هرل   رلرو  ،  سروو   لة رل د برلمله، وهلل سبحلنه    لىل رشع حلوقره درللا  

 . (2)«للبلب  بو  ولان  سدو  

كرام أن أكث غرحت  ،  مل غذه ولردةال غدل رج أن وحلال ال غهون أكث ولوقوعغذو  إن)نر( 

فإن للرع خرال   ول س حت أل   يف مدة وحلال ال  دل رج أنه ال غهون يف ول لمل  أكث  م  ل،

  .(3)مل غو ولووقع

                                                          
)ولقس  وة ل( مل ألاي فوه ولالل ،  قدم ول لمل  رلوه،  أ بت  هاه مل نه  مححت دلل بلمل،  أنل ألك  =  

 م ه ررشغل مثلال: 

    علل  ولولد أن غواع ل س حت أل   فإلو نلء د د سا س ني مل وم أة رلق رل ز ن رل ملوعلل  ولولد أن غواع ل س حت أل   فإلو نلء د د سا س ني مل وم أة رلق رل ز ن رل ملو ي)األو (         

 غرو نرلمل  دلل سربحت إىل  قروع  غرو نرلمل  دلل سربحت إىل  قروع   -- دني أن غهون  اخ  يف دةل أمره  دني أن غهون  اخ  يف دةل أمره ، ، -- غو ولالل   غو ولالل    --  للدني أن غهون زندني أن غهون زن

ألارى ول رل ع ولاللر ،  أ برت  هر  ول رلمل ،  غرو  راخ  وحلارل  محرحت دلل برلمل ألارى ول رل ع ولاللر ،  أ برت  هر  ول رلمل ،  غرو  راخ  وحلارل  محرحت دلل برلمل ، ، --ولانل يف ولونرومل ولانل يف ولونرومل 

 . حل ول ولسو رلو  ،  صون أر وا   رل وهل عحل ول ولسو رلو  ،  صون أر وا   رل وهل ع

لس حت أل   نلز أن غهون مل   ء قبل ول قد،  غو ولالل  أ  مل  إلو  ا نت فجلء  دولد ي)الثاين(       

  ء د ده،  غو ول لمل  فإن علل  وةن حت ال  واع إال ل س حت أل  ،  إنام غوارع يف ولسر حت سرقةل يف 

ألاى ولرشع  ه  ولالل ،  أ بت  ه  ول لمل ،  ن له مل ولو ء د د ول قد لة رل دلل برلمل  ولالل ،

 .«..أر وا  . حل ول ولسو رلو    صون

 .)ولدوئ  دني ول لمل   ولالل  غلحق دللالل  مل ن سه( :ااعدة أير ( 1)

(: )ول  ق وخللما  ولسب ون  وللئحت دني قلردة ولدوئ  درني ول رلمل   ولاللر  غلحرق 6/516ول   ق )( 5)

ق (: )ول  6/155دللالل  مل ن سه  دني قلردة إحللق وة المل دلةز و  إىل سا س ني(:  ونه  )

 .ولثلمل  وة د ون  وللئحت دني قلردة مل غلحق فوه ولولد دللو ء  دني قلردة مل ال غلحق فوه(

 (.5/669) ولسول وجل و  ونه :( 6)
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أربع سنوا  باام أكثج مدة احلم   القاللون بأن ارامنأصاا  القو  خامسا ي استد  

 ييلي

قرد  ز ن رل فلر   رد  أغرل غرو أغام ومر أة فأنه قلل: ) رل را  دل وخلةلب [ 1]

إنرام  هر   ، ف ار  (1)( ر  مرل ،      د أ د حت أل    ررشرو ،فإهنل    ه  أ دع س ني

  .(2) دذلع ةن وة دع س وو  غي أقىص مدة وحلال

لرروا فورره مللوررل رررج  درران أ رر  رارر  دررل وخلةررلب واااد نااواذ هاادا الاادلي ي 

 و للا قررومل، ال ةنررل وسرر  وء  للررع ةن غررذه ولرردة إنررام ن لررت ون هررل ؛أكثرر  وحلاررل

  .(3)ول   

مللول ولونومل: فهل مل و  ل  إىل  قدغ  إلو مل غ قد  يف ولرشع،  ال يف وللاحت، و  ل  [ 5]

يف  قدغ ه إىل ول     ولونومل، قولسل رج وحلول  ول  لس،  قد  نرد مر و و  مرل محلرت 

                         
(؛  ولبو قري يف 1142 قر  ) -دلب ردة ول ي   قرد ز ن رل -  وه مللع يف ولورا يف ك لب ولةالق ( 1)

 ق   -  أ د حت س ني    أ د حت أل    ررشو    ملدلب مل قلل    ه -ولس ل وله ، يف ك لب ول دمل 

أن يف  1191ص  قد  قدم ،(؛  غو هبذو ولل ظ مل   وغحت س ود دل ولسو  رل را  12696)

 لدررت مررل ررر ق أخرر ،  سررامره مررل رارر  وخرر ال ، لهررل م وسرروله صررحوححت،   هرر  رارر  

 (.2/121صحوححت كام يف إ  وء ولالول )

يف ومر أة ول قرومل  ر دن أ درع   رار   قول»(: 8/996ه ، )يف ولس ل ول  اا  البيهقي( 5)

ولا ري ،(6/646أسر ى ولةللر  ) ونهر : «. س ني غ به أن غهون إنام قلله لبقرلء وحلارل أ درع سر ني

(8/48). 

، أ   ول ق وحت وحلدغثرحت 81ص -ول لمل  مل ولسلئل ول ق وحت يف أ هلم وةرسة  ول قودل   ولقضلء  ونه :( 6)

 .295ص -ل ق ي هل لم آل ول وخ يف وخلال  و
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  .(2) غاومل رلوه ال ، ق    نومله  ن  أن حيه  ده،  مل (1)  ا ت إىل أ دع س ني

 .(3)دام نوقش ده مللول أصحلب ولقول ولسلملسواد نواذ هدا الدلي ي 

 مخن أو ست أو سبع سنوا ي أكثج مدة احلم   سادسا ي استد  القاللون بأن

 نر  أن  ،د دة  قلئع  دل رج  نومل وحلال للادمل ول ي لك  غل،  مرل  قر    نرومله

 .-ولسلملس أصحلب ولقول يف أمللحت كام  قدم  -حيه  ده 

 دام نوقش ده مللول أصحلب ولقول ولسلملس.واد نواذ هدا الدلي ي 

 : ال  د ألكثج احلم القاللون بأنه  األو أصاا  القو  سابعا ي استد  

ةنل  ندنل ةملنرى وحلارل أصرال  ؛يف غذو ولبلب ول حدغد  ول وقوت دلل أي ال جيوزدانه 

،  مل نجد آلخ ه  ق ل   نقول هبذو  ن ب ه، ف حل - غو وةل   ولس حت  -(4)يف  ا غل وله لب

  .(5) مدغد زمل دال مس  د صحو. ال خي ى سقوره  ول ل  ر د وهلل   لىل

                         
: ال قلل: قلت لللع دل أنرا:  ردغ  مجولرحت د رت سر د، ررل رلئ رحت  دل مسل   فعن الوليد( 1)

 اغد ول أة يف محل ل رج س  ني قد  ظل ولاال. قلل مللع: سبحلن وهلل، مل غقول غرذوا غرذه نل   رل ومر أة 

 ال حت أدةل يف و   ري ررشرة سر حت، مارل كرل ماد دل رجالن، وم أة صدق  ز ن ل  نل صدق، محلت 

دةل أ دع س ني.  قلل ول لف ي: دقي ماد درل رجرالن يف دةرل أمره أ درع سر ني.  قرلل أمحرد: نسرلء د ري 

درل  رجالن حيالل أ دع س ني،  وم أة رجالن محلت  رالث دةرون، كرل ملف رحت أ درع سر ني.  دقري مارد

أنره أيت للردرلء   دع س ني.  رل مللرع درل ملغ رل  ربدوهلل دل وحلسل دل وحلسل دل ريل يف دةل أمه أ

 الم أة  بج م ذ أ دع س ني فدرل هلل فولد  عالمل ن دو ودل أ دع س ني، قد وس و  أس لنه.

(، ول لخررون وحلبررري 6/655(،  سرر ل ولرردو قة ي )8/996]ونهرر : ولسرر ل ولهرر ، للبو قرري ) 

 .([6/646لل  )(،  للوحت ول ميل رج أس ى ولة8/48(، ولا ي )6/562)

 .(8/48(، ولا ي )11/512وحلل ي ولهبري ) ونه :( 5)

 .1192-1199مل  قدم صونه  ( 6)

﴿إىل قولررررره   رررررلىل:  اإلشاااااارة هناااااا( 9)                 ﴾ [ مرررررع قولررررره 12/وة قرررررل ]

 ﴿  لىل:                                 ﴾ /[.566]ولبق ة 

 (.5/558أاووء ولبولن )، 581-524ص- م حت ولومل مل ونه :( 2)
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  سب  ولونو. غو: ،ال  د ةكث  وحلالول ون. غو ولقول وة ل ولقليض دانه 

 قوة مل وس دل ده أصحلب غذو ولقول.[ 1]

 رام وس دلوو ده. ا ف أمللحت ولخلل ني مع وإلنلدحت[ 5]

 ﴿أن وهلل سررربحلنه قرررلل يف ك لدررره ول اغرررا: [ 6]                 

       ﴾(1)قرلل ودرل ربرلس ، : ﴿   

   ﴾   مل مل ن  س حت أل ،﴿  ﴾ للع أن مل ول سلء مرل مارل  ،فوق ول س حت 

  م  ل مل  اغد يف وحلال  م  ل مل  ر قن،  م  ل مل مال  س حت أل  ، ررشة أل  ،

  .(2) كل للع د لاه   لىل فذلع ولاول  ولاغلملة ول ي لك  وهلل   لىل،

  رلغلامفإنه   لل وملرلء ول أة  نومل محل جتل ز ولدة ول  وملةلهل غ باي أن غقلل أنه يف 

أن  ثبت للع دللبو حت ولونبحت ل  دغق قوهلل كان    د ول سلء دونومل غرذو وحلارل  ظ رو  

 غهذو مل غ مل يف  دغ  صحو.  ال  سرل » : قلل ول وكلين، (3)رالمل ه ولوواححت

                         
 [.8، وآلغحت ]سو ة ول رد( 1)

نرلمع (،  4/188 ونهر : وجلرلمع ة هرلم ولقر آن للق ربري ) .(8/688)للسرووري ولد  ول ثو  ( 5)

 .(16/111لة ي )ولبولن ل

 .156ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس   ونه :( 6)

أللصر  ز ن رل  أن غس دل ده رج غذو مرل   مل يف وة ر : )أن ومر أة نرلء  إىل رريل  ومما يمكن 

غرل أمرري  قرلل: وقرل دور  ام. فقرلل رريل لرشرغ.: .قد  ضت يف لر    رالث  رول فقللت: رلق ل،

إن نرلء  مرل دةلنرحت أغل رل ممرل غر ِض ملغ ره  أملن ره  قلل: .وقل دو  ام قلل: ولؤم ني  أنت غل غ ل.

 قللون، : فقلل ريل  ار  أهنل  لات  الث  ول  ة   ر د كل ق ء    يل نلز هلل  إال فال.

[،  ول رلغد مرل وة ر  أن غرذه ولر أة لرل وملررت 24( ] قدم أل جيه ص قللون دلسلن ول  م أ س ت

 .1129ذو يف مسال  ل.  ونه  مل سوايت صخال  ول لملة لام ل أن  ايت دبو حت، فه
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و  رق   له ره قرد ، درع سر نيأكث  مدة وحلال أن أ ىل  سول وهلل إ ال ا وف م فوع 

ن وحلارل ال غهرون أن غذو وال  رلق ال غردل ررج أعري  ك   ول ل غخ،للع   قع كام مهوه 

نه ال غهرون يف أل   يف مدة وحلال ال  دل رج كث غحت ول س حت وةأن أكام  كث  مل غذه ولدة،أ

نره لروا غ رلك مرل غونر  أ وحللصرل  فإن للع خرال  مرل غرو ولووقرع. كث  م  ل،أول لمل  

ة أ ال رلرحت درلل  ،كران غهرون م  رلظام   -فوره محرال  نّ أدل إلو كلن ظلغ  دةرل ولر أة  ولقةع،

فلالن هرل  م ونره مرل ملومرت  - غي جتد مرل جترده وحللمرل    وض ل م قةع،  ق يض للع،

فرال  مل إلو كلن      كرحت يف ولربةل كرام غهرون يف دةرل وحللمرل،أ  إن رللت ولدة. كذلع،

 غرل وجلاروملأال مل غرو مرل إ دع ولس ني ال غهون له  ه  وحلال غقول داهنل إلو مضت وة

ال مرل إفإن وحلال غل غ ل قد صل  م وق ل دونرومل وحل كرحت ول ري ال  هرون  ولذغل ال غاوا ن،

مرل ولو مل أ  ن للع ول ح ك عري ن رني.أىل جتوغا إ ال جيوز ول ري  ن ني مونومل يف ولبةل،

  داريه مرل أ ة رج وحلال دلنقةلع  وض لأال م مل ملرو، ول إ لوا  غهل ولبةل م  لظام،

 غرري ول سرر حت  -ىل ونقضررلء ولرردة ولاللبررحت إولقرر وئل ول رري ال  ه رر   مررا فوجرر  والن هررل  

فإن مضت  مل غه   يف دة  ل مرل غردل ررج وحلارل مرل ول  رلظ   وحل كرحت فرال ، -ل   وة

ف ذو  يف عري وحللمل، (1) "إال"ةن غذه ولدة ولاللبحت ال  قيض  ولبةل كام غي  ؛ون هل  د دغل

 ،  وهلل   لىل أرل .(2)«و ولذي غ باي ور اممله يف مثل غذه ولسالحتغ

فاكث ه ررشرة  غق   وةربلء أن أكث  مدة وحلال ال  اغد رل ل   د د مورده،  رج غذو

 (68مرل  أ  )غو (522أي )أل  ، للع أن مدة وحلارل ولةبو ورحت غري  سر حت ألر   قا غرحت، 

                         
 ولقوسني لوا يف ولةبوع،  قد زمل ه لوس قو  ول  ى. ما بن( 1)

 (.662-5/669) ولسول وجل و  ونه :( 5)
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مرل أ ل غروم للحرول  رج ر غقحت وةربرلء يف  سرلب مردة وحلارل  أسبورل  مل ول لقو.،

أسبورل  مل ددوغرحت آخر   وضرحت  لار  ل  (91غومل  أ  ) (581 هون ولدة ) ولسلدق للحال

 -غومرل   549أي  -أسربورل   95ف هون أقىص مدة للحال  غي ررشة أل     لملل  ،ول أة

  .(1)مل ددوغحت آخ   وضحت  لا  ل ول أة -غومل   618أي  -أسبورل   99مل ول لقو. أ  

مل أ ل  -مل وحلوومل غلدن يف وةسبوع ولثلين  وة د ني  %52  بني وإل  لئول  أن 

 غل م راخ و  ررل هنلغرحت  - (غومل  مل آخ   وضحت 549) - غوم للحول ولسلدق للحال

غومل  مرل  611بوع ولثلل   وة د ني )غلدن يف وةس %15وحلال ولةبو ي داسبورني،  أن 

 (2) .(مل آخ   وضحتغومل   618غلدن يف وةسبوع ول ودع  وة د ني ) %6،  أن (آخ   وضحت

 ،دافضل نسربحت سرالمحت لألن رحت 96  91   ا ع ولوالملو  ول ي م ل دني وةسبورني 

ن  مرل ول رلمل  أنق رت  أصرب. وجل رني يف خةر   قوقري،  99فإلو  اخ   رل وةسربوع 

 .(3) أسبورل   92غ جو مل ولو  ن ني دقي يف ول    

                         
 .921، 82ونه  مل  قدم ص.  (1/968) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت  ونه :( 1)

 .968ص-ول   بو حت وجللمل وسحت رل وحلول  ول  لس  ونه :( 5)

-51 وصول  ند ة )  غحت إسالموحت لب ل ولام سرل  ولةبورحت( ول  قردة يف ولهوغرت يف ولردة مرل ) جاء يف( 6)

م،  ول ي نها  ل ول هاحت وإلسالموحت لل لروم ولةبورحت 1488( إد غل 51-18غر ولووفق ) 1918( ل بلن 56

لقايح  تاى املايالد معتمادا  ا غدالاه عاىل ااجر األطبااء أناه يساتمج ناامء احلما  مناد الت»دللهوغت مل ن ه: 

املشيمة. واألص  أن مادة احلما  بوجاه التقجياب مالتاان وثامناون يوماا تبادأ مان أو  أياا  احليضاة الساوية 

فإذا تأخج امليالد عان ذلاك ففاي املشايمة بقياة رصايد ناد  ا نان بكفااءة ملادة أسابوعن  السابقة للام ،

من بعد ذلك لدرجة تجفع نسبة وفاة ا نن يف األسابوب الثالا  واألربعان آخجين، ثم يعاين ا نن املجاعة 

 «.  والجابع واألربعن، ومن النادر أن ينجو من املو  جنن بقي يف الج م مخسة وأربعن أسبوعا

، 824ص  -سلسلحت مةبوررل  ول هارحت وإلسرالموحت لل لروم ولةبورحت دللهوغرت  - بت ول د ة  ونه :] 

 [. http://www. Islamset.comول هاحت رج ول بهحت ول للوحت للا لومل :    غو م  و  يف موقع
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 ولسب  يف مو  وحلال ر د  اخ  ولوالملة أن ول واحت ول ي متد وجل ني دللاذوء  ض ف، 

أ  مل غ   ر ه وةربرلء دللجلررحت  -فإن مل م ل ولوالملة فقد غ لين وجل ني مل نقن ولاذوء 

متلمررل  يف وةسرربوع وخلررلما ول ررواحت    لوررف، فررإن رللررت ولرردة أكثرر   مل م ررل  الملة -

  .(1) غاو  وجل ني ملوخل ول     وة د ني،

غا رد لسر حت فضرال  ررل  محرال  غ رلك دران ولقرول أن وةربرلء ال غقبلرون   ظلغ  ممل  قردم

 قد لكر  وةربرلء أسربلدل  لالر قرلمل دلسر ا و  وحلارل  زغلمل ره ررل ررشرة  ،س وو  روغلحت

 أل  ، أمه ل:

غ قةررع  وضرر ل دسررب  ول اررلرحت أ  ةسرربلب صررحوحت أ  ن سرروحت،  أن ولرر أة قررد[ 1]

 رر  حيرردث محررل أ  ررلء للررع ف حسرر  مرردة محل ررل مررل ونقةررلع وحلررول ر  ررل، فلل سررلء 

 رردن مررل ول سررلء وللرروويت رُ  كررلخلصررحت إلو  -ولالئرري لكرر ن وسرر ا و  محل ررل لسرر ني 

 ،ول محررالوحلررونقةررلع لهرر  ل ور رر ن  ،مل غهررذدل دررل   غررل  وقررع  ررلهلل - صررلملقل 

  . وحلقوقحت عري للع

أن ول أة قد  قع يف وحلال ولهللب، فر حا درار وض وحلارل    رلين مرل ونقةرلع [ 5]

دسب   ا ري ولادة ول خلموحت ولبلرش رج إفر وزو  غ مرون ولبوضرني،  مرا دارري  ؛وحلول

للع مل أر وض وحلال،  غس ا  م  ل للع إىل أن مال  قوقحت ف حس  ولدة مرل ددوغرحت 

ر رد د رل لهللب،  ممل غاغد وةم    قودو  أن غ رلك أسر لنل  كللدرحت غاهرل أن  ه ر  محل ل و

ولولوملغل  دغثل ، فإن كلنت أر وض وحلال ولهللب قد ظ    رج ولر أة قبرل للرع،  ر  

ز والر قرلمل دران مردة محل رل  محلت محال   قوقول    ا ت ر ال  قد نب ت د ل أس لنه،   اَّ

                         
 .682ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن ول د  ولسلدق،  ونه :( 1)



           

 

 

 

3951 
 

  .(1)أ  أ دع كلنت ف ال  س  ني أ   الث

 وحلقوقحت أن مل ول ق لء ول قردمني مرل ألرل  إىل غرذه وةسربلب ول ري لك غرل وةربرلء، 

فإن علغحت وةمر  أن غهرون ونقةرع ملم رل أ درع سر ني  ر  »: (2) غقول ولهامل ودل وهلامم

جلرووز أهنرل وم رد  ؛ غذو لوا دقلرع يف أن وة د حت د امم ل كلنرت  رلمال فو رل ،نلء  دولد

  نومل وحل كحت مرثال يف ولربةل لرو  نرد لروا قلر رل يف  ،  ني أ  أكث      بلتر  غل س

 لقد أخ نل رل وم أة أهنل  ند  للع مدة  س حت أل   مل  ،وحلال جلووز كونه عري ولولد

فحرني نلسرت ولقلدلرحت م  رل أخرذ  يف  وحل كحت  ونقةلع ولدم  ك  ولبةل  إمل وك ولةلق،

 قلمرت ررل  إىل أن ونضرا  دة  رل، ذو لروئل ف روئل،ولةلق فهلام رلقت ور ف  مرلء غهر

 .(3)«قلدل  ل رل عري  الملة.  دلجلالحت مثل غذه وحلهلغل  ال غ ل ض ول  وغل 

                         
سررؤول  نررووب رررل  111، 51-51ص -مللوررل وحلاررل   ولرروالملة   وال اررلع ةت نفرري  ونهرر :( 1)

، 22-29ص -وحلارل  رردم وخل رودحت للقر ين  ، م رلكل54ص -وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت 

-لحارد  ف رت  ، ول ق   وةم وض ول  لسلوحت61-52ص -وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت 

، ول قر     ثر  وإلنجرلب لرد، 581ص -، ول أة يف   لحت ول ار  لاسرلن ولراغريي 152-155ص

 .112ص -، أ هلم ول أة وحللمل لوحوى وخلةو  24-28ص -ول سلء لهلظ  رلغش 

غو: ماد ربد ولوو د دل ربد وحلاود، كامل ولدغل، ول  ري دلدل وهلامم. إملم مل فق لء وحل  وحت، م رس، ( 5)

غرر(   رويف سر حت 841 لفظ، م هل . أقرلم دللقرلغ ة،  كرلن م هرام ر رد أ درلب ولد لرحت.  لرد سر حت )

ل م   ل ه أغضل: )ول ح غ  غر(. ول    ده لده ولقو  )ف . ولقدغ (  غو  للوحت رج وهلدوغحت،  م821)

 يف أصول ول قه(. 

(، 5/511(، ولبرد  ولةرللع )8/548، لرذ و  ولرذغ  )181]ونه    مج ه يف: ول ووئد ولب وحت ص  

 ([.8/158ولضوء ولالمع )

 -(.  ونه  يف وحلال ولهللب ر د وةربلء ول قدمني: خلق وإلنسرلن الدرل غبرحت 9/625ف . ولقدغ  )( 6)

 .22-29ص 
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ة  ه  والرر اممل ررج قرول وةربرلء يف مدغرد أكثر  مردوخ لف ولبل ثون ول ل  ن يف 

 ،  دولن وخ الف   كام غيل:وحلال

 األقوال يف املسألة: 

،  إلوه لغر  د رل قول وةربلء يف مدغد أكث  مدة وحلالال غ  اد رج  القو  األو ي

 . (1)ولبل ثني

،  غو مل ون  ت إلوره غ  اد رج قول وةربلء يف مدغد أكث  مدة وحلالإنه  القو  الثايني

، (2)ول ي نها  رل ول هارحت وإلسرالموحت لل لروم ولةبورحت دللهوغرت حتولثللثول د ة ول ق وحت ولةبوحت 

 . (1) إلوه لغ  أكث  ولبل ثني

                         
، أ هرلم وحللمرل يف وإلسرالم ةمحرد 156-151ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس    :ونه( 1)

 .222ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ  ،92ص - سني 

يف  وصول  ند ة )  غحت إسالموحت لب ل ولام سل  ولةبورحت( ول  قردة يف ولهوغرت يف ولردة   ي  جاء( 5)

قر   وةربرلء أنرره »م، مرل ن رره: 1488( إد غرل 51-18غرر ولووفررق ) 1918لر بلن  (56-51مرل )

غس ا  نامء وحلال م ذ ول لقو.   ى ولوالمل م  اردو  ىف عذوئره ررج ول رواحت.  وةصرل أن مردة وحلارل 

دونه ول ق غ  ملئ لن   امنون غومل  بردأ مرل أ ل أغرلم وحلوضرحت ولسروغحت ولسرلدقحت للحارل، فرإلو  راخ  

رل للع ف ي ول واحت دقوحت  صود خيدم وجل ني ده لءة لدة أسبورني آخر غل،  ر  غ رلين وجل رني  ولوالمل

ولجلرررحت مررل د ررد للررع لد نررحت   فررع نسرربحت  فررلة وجل ررني يف وةسرربوع ولثللرر   وة د ررني  ول ودررع 

 = السر و لب  وة د ني،  مل ول لمل  أن غ جو مل ولو  ن ني دقي يف ول    سسحت  أ د ني أسربورل ،
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ول لمل   ول لل متد غذه ولدة ور بل و  مل أسبورني آخ غل ل  ب.  ال امئحت   ال ني غومل،  مل غ    أن =

 م واحت قد   أن متد وجل ني د  ل  وحلولة هلذه ولدة.

 قد  وسع ولقلنون يف وال  ول  مس  دو إىل د ل وآل وء ول ق وحت دجلن  ول أي ول لاي، فج ل أقىص  

 .«مدة وحلال س حت

، 824ص  -سلسلحت مةبوررل  ول هارحت وإلسرالموحت لل لروم ولةبورحت دللهوغرت  -]ونه :  بت ول د ة  

 [. http://www. Islamset.com غو م  و  يف موقع ول هاحت رج ول بهحت ول للوحت للا لومل :  

قىصر إىل أن مل    ول  وغه رلوه يف آخ  ول وصول  ولسلدقحت مرل أن ولقرلنون  وسرع لوج رل أ وأشر هنا 

كللقرلنون ولفري  ولسرو ي  -مدة وحلال س حت غو ولرذي رلوره ول ارل يف أعلر  ولقروونني ول  دورحت 

، يف  ني مل غرشر ولقرلنون ول  وقري ةقىصر مردة وحلارل، أمرل - وللوبي  ولا ت  ول ونيس  ولسوملوين 

  وة  ولكا يف غومل  م ا  و  يف للع دقلنون وةقبل 611ولقلنون وللب لين فقد ن ل أقىص مدة وحلال 

[، أمرل ولقرلنون ولوا ري 24-22ص -وحلامغحت ولقلنونوحت للج ني ل  رل  وقراغط  مف ]ونه  مل  قدم يف:

فقد نن رج أنره ال  رد ةكثر  مردة وحلارل مرع ظ رو  ولقر وئل ولدولرحت رلو رل  وسر ا و غل   قردغ  

 .([1/991) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت ولةبو  ولخ ن ]ونه : 

(، وة هلم ول  لحت دلحلال ل لئ حت 991-1/991) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت  ونه :( 1)

، 56ص -، وحلامغررحت وجل لئوررحت للج ررني يف ظرل ول ق وررل  ولسرر حد حت ةمرررية رررديل 59-55ص-أمحرد 

، 198ص -رقررد إنررل ة وة  ررلم حلسرر ي ماررومل  ،155-151ص -ولب رراحت ولو و وررحت خللو ررحت وله برري 

، 118ص -، أ هرلم ولر أة وحللمرل لوحورى وخلةور  85ص -ل لمل  مل ولسلئل ول ق وحت لوساوحت ول  راي و

ص -وحلرول  وحلارل  ول  رلس درني ول قره  ولةر  ل ار  وةلرق   ،82ص -أ هلم وجل ني ل ار  عرلن  

ل أمهوحت ول اكد مرل مردة وحلار ،22ص - بد وهلل ولد غش ل قوق وجل ني يف ول قه وإلسالمي ، 186-184

   موقع: هلل أ ن الغل رج ول ودط:-مل. ف غدة صلملق ز ز  -  أ  ه يف إ بل  ول س  

www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10088&task=view&sectionid=1  

 رج ول ودط: -مل.ربد ول محل ربلمل  -وخلالفل  دني ولذوغ  وإلسالموحت         

 www.passia.org/meetings/rsunit/Islamic-Schools-Jurisprudence.htm. 
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 أدلة األقوال:

يعتمد عىل او  األطباء يف حتديد أكثج القاللون بأنه  الثاينأصاا  القو  أوال ي استد  

 بام ييلي مدة احلم 

سرلء يف غرذو ول فر مرل أنه لو ص. مل لك ه ول ق لء مل رول وحلال لوند مل ول [ 1]

 ل سرلدق إلو رل  ، ل  لقلرت  كرلال  وةنبرلء مثرل غرذه وحلرلال  ،محل ل غا رد إىل سر وو 

، ف دم  نومل غذه وحللال  مللورل ررج رردم صرححت وةخبرل  أصحلب ول حلفحت  وإلرالم

 (1).ول ي د ى رلو ل ول ق لء  أهي  يف أقىص مدة وحلال

 واد نواذ هدا الدلي  بام ييلي 

إل  نرد يف غرذو ول فر مرل وم رد محل رل أكثر  مرل  ؛ول سلو  دام لك  يف ولدلول ردم )أ(

، (2)غومل   694غومل ،  أخ ، إىل  661ف  لك  لال  م  و ة رلل وحلال فو ل إىل  ،ول  لمل

 دورع  4ولووفرق م 1889ملغسرا   58وةم غهورحت يف  (لك   صحو حت )ولحقق ولةبري قد 

 (   مل يف ملحت ) ل غخ وةكلملغاوحت ،غومل   51ل  و    12 ل وم أة ملوم محلغر أن 1615وة ل 

، دلإلالفحت إىل  قلئع قضلئوحت  بت فو ل (3) ل  و  أي  الث س ني 62ملوم    محلا كْ ول  نسوحت لم 

                         
 .682ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن ، 82ص -أ هلم وجل ني ل ا  علن   ونه :( 1)

 .51ص -وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت  ونه :( 5)

 قرلم  رراوه لوسرورحت ول لومرل  ول لمرحت لأل 682ولوسورحت ول ق وحت ولةبوحت ةمحرد ك  رلن ص  ونه :( 6)

 . 18و وا ص ولقولسوحت جل

أن وخلر  إىل د ل وةربلء رج غذه ول لومحت داهنل لوست يف م د  ربي م  ارد إارلفحت  واد اع ض 

 وه أكث  مل ق ن  مل  هل ر دغ  ولوسلئل  ولخ  و  ولدقوقحت ول ي  ؤكد صححت وخل . لوة ل مىض ر

 .151ص -ونه : أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس   
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 . (1)وم دومل وحلال لس ني

ن وةربلء يف غذه وةغرلم غقومرون رج ول سلو  دام لك  يف ولدلول فإن سب  للع أ )ب(

لذو ال ع ودرحت يف  ،  لري أ  ول الوحت ولقوفغحت إلو جتل ز وحلال ررشة ألر  د ال ولةلق ول

 .(2)يف غذو ول فون دوم  نومل أمثلل غذو وحلال ولةوغل 

 - كام دنّي أغل ولةر  - ولوقلئع مب وحت  ،أن مل لغ  إلوه ول ق لء مب ي رج ولوقلئع[ 5]

  .(4)(3)رج ولوغ  أ  وخلةا يف وحلسلب  نحو للع

 اذ هدا الدلي  بعد  التسليم وذلك ملا ييليواد نو

فقد  بت  الملة سب حت  ووئ  يف دةل  و د   نومل ول وول يف وخللق مقةوع ده، أن )أ(

 عرري للرع كثرري ممرل غرو نرلمل   ،  نومل أر لل  لرد و د أسرني ،دخال  ول  ومل غذو 

 ل ل روة  ال غا  ع أن  وند رج ن حت ول ذ ل م واحت هلل قد ة رج إمدومل ولة ،  وقع

روغلحت رج عرري ول  رومل كرام غرو  رلل ول ار غل يف غرذو ولامرلن  ولرذغل جترل ز أررام  

                         
 رد  ي ول روخ »: 155ص -ربدول لود قلسر  يف ك لدره: أ هرلم ولر أة وحللمرل  يقو  الدكتور( 1)

رضو غوئحت كبل  ول لامء دللس وملغحت مل خالل مقلدل ي له داهحت وله محت يف  -زغد  ولدك و  ده  أدو

وخ أنه  بت لدغه  ني كلن قلاول  دللدغ حت محرل ملوم أ درع سر ني،  أن ول ر -غر 1951لي وحلجحت 

 بت لدغه محل ملوم سربع سر ني  رني كرلن غ رال  ربد ول اغا دل دلز م  ي رلم ولس وملغحت 

م    ولقضلء،   ني أ  مل للرع ررج وةربرلء يف م لق رل  مارع ول قره وإلسرالمي دلل ودةرحت 

 «. ل  و يف وجلووب

 .155ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس   ونه :( 5)

 .1125مل  قدم صونه  ( 6)

ول ووزل ولخ  حت دلل أة يف ول بلملو   أ هلم وةرسة ل رى ، 89ص -أ هلم وجل ني ل ا  علن   ونه :( 9)

 .1155ص -ول ون. 
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  .(1)مل ولاملن ل   ن   ل  ولب ل ق ن

غ  فون أنه لوا كرل ون  رلخ للربةل غ رد محرال   ال أن  - مح   وهلل  -أن ول ق لء  )ب(

قري  برت ، لهر    غ حرد ون ررل محرل  قو(2)كل ونقةرلع للحرول غهرون دسرب  وحلارل

ر دغ  ظ و ه د المل ه ول   فحت،  وس ا    ى أن ج  ا  ه دج ني خي لف رلملة رل وجل ني 

 . (3)ولولومل للادة ول  لملة

 أغرل ول  فرحت  ول هر  يف غرذه  ن مل ال نن فوه ُغ نع فوه ةغرل ول  فرحت  ول هر ،أ[ 6]

  .(4)ولسالحت غ  وةربلء

                         
: واا  الدكتور عبد الجشايد ااسام، 155-151ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس   ونه :( 1)

 -ن  ولسر حت آجلز ول لاري يف ولقر  واع أسا رل  وإلر – قد سالت ول ورخ ربد ولجود ولاندوين »

م داهحت رل مل نرلء يف ك ر  ول ق رلء مرل وم ردومل فروة 5111/  2/  52غر ولووفق 9/9/1955يف 

رل يف رلر  وةن رحت ده ردو، ،وحلال لس ني  لكر  ولةبور  أن غرذو  فاخ ين أنه سرال ربوب رل رللو رل خم   

 .« فل مبدأ  اخ  وحلال مل غ ول اخ  غ نع إىل مد، وس  دومل ن لز ول لرحت للة ل،

 إن وق ن مل  لمل فإن كلنت مل  ضر ه(  مل   وق ره محرال )» (:2/262)ك ل  ولق لع  جاء يف( 5)

ألنه ال يتاقاق  )لهل مل ت رج مل هبل مل ون  لخ ولبةل  أمل ة وحلال فال اامن يف  ق وجل ني؛

 ابال يمكان أن يكاون وما ظن كوناه »: (5/618)،  يف ف ل ، ودل رلددغل («أن االنتفاخ ت 

 .«نفخا أو رحيا

 قد خ نت سر ه،  مارد درل رجرالن مهر  يف دةرل أمره  رالث  دل ماو    لد لس  ني الضااكف( 6)

 ؛ غ لك مل  لد ة دع س ني  ل  ه إىل م هبوه،  ساي غ م دل  ولن غ مرل   ،س ني  قد نب ت أس لنه

 ةنه دقي يف دةل أمه أ دع س ني.

 ([.4/588  سري ولق ربي )(، 8/48]ونه : ولا ي ) 

 .85ص -ول لمل  مل ولسلئل ول ق وحت لوساوحت ول  اي  ونه :( 9)
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وةربلء ردم ول ل  دللوقوع،  ردم ول ل  لوه دان علغحت مل  وصل إواد نواذ هدا الدلي ي 

  .(2)- مح   وهلل  -(1)لوا رلام  دلل دم كام ق   للع رلامء وةصول

إل كورف ُغلحرق ر رل  ،إن يف إرللحت مدة وحلال ف حل  لبلب وملرلء أ المل عري رشرورني[ 9]

، قرلل (3)!!ن رل أ  رالقره درا دع سر ني أ  أكثر مل أ ملحت أ  مةلقحت قد  لد ره د رد مرو  ز 

،  قرلل: (4)« غرذو م رهل مرع كثر ة ول سرلمل يف غرذو ولامرلن»:  درل ربرد ولسرالم ول ا

 كررذلع وإلكرر وه   قرروع ولانررل أعلرر  مررل  رراخ  وحلاررل إىل أ دررع سرر ني إال سررلرحت  و رردة،»

دخال  إحلرلق  ، ال غلام رج للع  د ولانل فإن وحلد مل  سقط دلل ب ل   ولو ء دلل ب حت،

 ،ولرا    م  ل نهر  ولولرد إىل مرل م م  ل ن غلن ول وو ث، رهواحت، وةنسلب فإن فوه م لسد

   .(5)« م  ل وإلنهل   وحلضلنحت ، م  ل إجيلب ول  قحت  ولهسوة  ولسه ى

 ،(6)و  رلروو لألنسرلب أغرام و  ورل  - مح ر  وهلل  -ول ق رلء  درانواد نواذ هادا الادلي ي 

، (2)والغر امم له وجللن  وةك  مل فون  أن ال نا ل نلن  ول س  يف غذه ولسالحت  أن غهون

فلةخذ دقول وةربلء غؤملي إىل  ضووع أنسرلب أ المل رشرورني،  م لروم أمهورحت ول سر  يف 

                         
 .(5/212)،   احت ول لظ  124ص -ولس   ى  ونه :( 1)

 .222ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ  ونه :( 5)

 .85ص -ول لمل  مل ولسلئل ول ق وحت لوساوحت ول  اي  ونه :( 6)

 .(2/88وخلةو  ولرشدو ي يف ما ي ولح ل  ) نقله عنه( 9)

 (.5/155قوورد وة هلم )( 2)

،  يف « حي ل  يف إ برل  ول سر  مرل أمهرل»(: 6/94يف  للو ه رج ولد  ولخ ل  )  اا  ابن عابدين( 2)

وك  رروو يف غررذو ولبررلب دلإلمهررلن فقررط ل  ررو  ول ررل ع للحرروق »(: 6/915)  للرروحت ولدسرروقي 

غه ري يف حلروق »: - وله بحت وإلسرالموحت .  -( 6/621)يف ف ل وه  ،  قلل ول  لب ول ميل «ول س 

إن ول سر  حي رل  إل بل ره، »(: 2/98يف ولا ري ) ،  قلل ودرل قدومرحت «ولولد دللا   إمهلن كونه م ه

 «. غثبت داملنى مللول،  غلام مل للع ول  دغد يف ن وه،  أنه ال غ   ي إال داقو، وةمللحت

 .222ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ  ونه : (8)
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ول ل ع غ  و  إىل  بو  وةنسرلب م رام »: ، غقول ودل ولقو  (1)ولرشغ حت وإلسالموحت

لرع  ردغ  ،  ممرل غردل ررج ل(2)« ال حيه  دلنقةلع ول س  إال  و  غ  ذ  إ بل ه أمهل،

كلن ر بحت دل أت  قرلص ر رد إىل أخوره سر د درل أت  قرلص أن ودرل قللت:  رلئ حت 

حتز م ي فلقبضه ْم ز دل أت  قلص  قرلل: ودرل  قللت: فلام كلن رلم ول  . أخذه س د ، لودة زز

 لرد ررج ف ولره.  ،أخي، قد ر د إيل فوه، فقلم ربد دل زم حت فقرلل: أخري  ودرل  لوردة أت

فقلل س د: غل  سول وهلل، ودل أخي، كلن قرد ر رد إيل فوره. فقرلل  ،بي ف سل قل إىل ول 

 هاو لاك ياا) :أخي  ودل  لودة أت،  لد رج ف وله. فقلل  سول وهلل  :ربد دل زم حت

لسروملة  .  ر  قرلل(وللعااهج احلجاج الولد للفاجا،،) :.    قلل ول بي (عبد بن زمعة

فرام  آغرل   رى لقري  ،، مل لب ه د  بحتلل  أ، (ا تجبي منه) :د ت زم حت ز   ول بي 

سوملة دلال  جلب و  ولرل   ف ع  ق غ حت ول به ولقوغحت ول ي رج أسلس ل أم  ول بي  .(3)وهلل

:  أمرل قولره »: ول سر  ل رل   ول ر و ، قرلل ول رو ي  أ بت ول بري 

نره أحلرق ةنه يف ظلغ  ولرشع أخوغرل ة ؛ و  ولرل   فام غل ده نددل   (وا تجبى منه يا سودة)

 فوهون أن بورل   هلهل لل  أ، ول به ولبني د  بحت دل أت  قلص خ ى أن غهون مل ملئ دادو ل،

                         
إ برل  ول سر  فوره  رق هلل   رق للولرد   رق »: 661يف ولة ق وحلهاورحت ص  اا  ابن القيم( 1)

فا ب ره ولرشرع   غو   رلوه مل أ هلم ولوصل دني ول بلمل مرل دره قرووم م رلحل   مرل غو ر ، لألب،

  رظ ول سر  إنرام كرلن مق روملو ةنرل »(: 9/588آلمردي يف وإل هرلم )،  غقول و«دانووع ولة ق

 .«  ظ ولولد   ى ال غبقى الئ ل ال م ت له

 .85-82ص -ول س  لس ولن دو ق حت  ونه :  

 .661ص -( ولة ق وحلهاوحت 5)

 .221(  قدم أل جيه ص6)
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 . (1)«فام غل دلال  جلب م ه و  ولرل   م  ل،

يعتمد عاىل ااو  األطبااء يف حتدياد ال القاللون بأنه  األو أصاا  القو  ثانيا ي استد  

 يأكثج مدة احلم  بام ييل

ربلء غو مدة وحلال ول  لملة،  ولاغرلملة ررج مردة وحلارل ول  رلملة ملل أن مل لك ه وة[ 1]

 ﴿رلو ررل قررول وهلل   ررلىل:                          

  ﴾(2) قلل ودرل ربرلس ،( :﴿   ﴾  مرل مل ن  سر حت

﴿، أل    ﴾ ،م  ل مرل   للع أن مل ول سلء مل مال ررشة أل  ، فوق ول س حت 

فرذلع ولارول  ولاغرلملة   م  ل مل  اغد يف وحلال  م  ل مل   قن، مال  س حت أل  ،

  .(3) ( كل للع د لاه   لىل ول ي لك  وهلل   لىل،

 فقد قلل أدو ل  ،   قع زمل ول بيأن وس ا و  وحلال ةكث  مل  س حت أل   [ 5]

قلل: فا و  ل . (؟سلها كم تلت به) د ث ي إىل أمه قلل:  كلن  سول وهلل رل ودل صوّلمل: )

سالها عان صاياته )فسال  ل فقللت:محلت ده و  ي ررش ل  و . قرلل:  ر  أ سرل ي إلو رل فقرلل: 

. قرلل (4)(ودرل لر  قلل: ف ن ت إلو رل فسرال  ل فقللرت: صرل  صروححت ول ربي . (؟ ن واع

 يف للرع مرل قرد ملل أن ،  لرو كرلن مرلال ةنهر ه رلو رل  ملف ره مرل قوهلرل»ي ولةحل ي 

  .(6)(5)«للع وحلال قد غهون أكث  مل  س حت أل   رج مل قد قلله فق لء وةم ل  يف

                         
 .(2/542)صحو. مسل  رش  ( 1)

 [.8، وآلغحت ]سو ة ول رد( 5)

نرلمع (،  4/188 ونهر : وجلرلمع ة هرلم ولقر آن للق ربري ) .(8/688)للسرووري ولد  ول ثو  ( 6)

 .(16/111لة ي )ولبولن ل

 .1164(  قدم أل جيه ص9)

 .(9/541م هل وآل ل  ) ونه :( 2)

 .151ص -أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس   ونه :( 2)
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، لران ولرشرغ حت ذو غرو غر ،  قدغاه رج ول لمل  ،وةصل ور بل  ولالل مل ولق   أن [ 6]

 ل  قروع ولانر»:  سوو  رلو  ، قلل ولقر ويف  لاي ولرشع ولالل   مححت دلل بلملقد غلهل 

 فقدم ول ل ع غل غ ل ول لمل  ررج ولاللر ، يف ولونومل أكث   أعل  مل  اخ  وحلال غذه ولدة،

لهل وهلل سبحلنه  ال غلحق دللا   راال دللالل ، لزن جُي لأن  (1) كلن مق ىض  لع ولقلردة

لبلب  بو    سدو   لألنسلب،    هل   رلو  ،  سوو   لة ل د بلمله، دللا      لىل رشع حلوقه

 .(3)غو قول رلمحت أغل ول ل  ،  غذو ولذي لك ه ولق ويف (2)«لولان

قرول وةربرلء يف مدغرد ول ون.  وهلل أرل  غو ولقول وة ل ولقليض دانه ال غ  اد ررج 

 ،  سب  ولونو. غو:أكث  مدة وحلال

 ة مل وس دل ده أصحلب غذو ولقول.قو[ 1]

 ا ف أمللحت ولخلل ني مع وإلنلدحت رام وس دلوو ده.[ 5]

، إنرام ول راوع يف ولقةرع (4)أن علغحت مل غق  ه وةربلء غو علل  وحلال،  غذو ال نراوع فوره[ 6]

د دم إمهلن  نومل محل لدة أرول ممل غذك ه وةربلء،  مل  ز  رردم    ور  وة هرلم ولرشرروحت 

و وحلال إلو  قع مل نس   عريه  لرو  وق  ره ولر أة  ز ن رل  مرل  وهلرل،  غرذو ممرل ال رج غذ

                         
 .مل ن سه( )ولدوئ  دني ول لمل   ولالل  غلحق دللالل  :ااعدة يعني( 1)

(: )ول  ق وخللما  ولسب ون  وللئحت دني قلردة ولدوئ  درني ول رلمل   ولاللر  غلحرق 6/516ول   ق )( 5)

(: )ول  ق 6/155دللالل  مل ن سه  دني قلردة إحللق وة المل دلةز و  إىل سا س ني(:  ونه  )

 .لردة مل ال غلحق فوه(ولثلمل  وة د ون  وللئحت دني قلردة مل غلحق فوه ولولد دللو ء  دني ق

ول   ق يف ولقوورد  ولضوودط ول ق وحت ر د وإلملم ولقر ويف  :.  ونه 1168-1169مل  قدم ص ونه ( 6)

دحر  مقردم  -فوزغرحت د رت غرلنا ول را ي  -يف عري ول بلملو   ول لمال  مج ل   و وقل  مل وسحت 

 -م ماد درل سر ومل وإلسرالموحت نلم حت وإلمل -كلوحت ولرشغ حت  -ل ول مل نحت وللنس ري يف أصول ول قه 

 .188ص - غر1958

 .ن وو رج أن علل  مدة وحلال  س حت أل   قا غحت - مح   وهلل  -أن ول ق لء  82 قد  قدم ص ( 9)
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  كحت يف ولبةل كام غهرون يف دةرل  زّ  مل إلو كلن أ»: غاهل أن غقوله فقوه، قلل ول وكلين 

غرل أال مل غرو مرل إ دع ولس ني ال غهون له  ه  وحلال فال غقول داهنل إلو مضت وة وحللمل،

ال إفإن وحلال غل غ ل قد صرل  م وق رل دونرومل وحل كرحت ول ري ال  هرون  ال غاوا ن، ولذغل وجلاومل

 .(1)«ن للع ول ح ك عري ن نيأىل جتوغا إ ال جيوز ول ري  مل ن ني مونومل يف ولبةل،

 يف  ،أن مل وةربلء مل غق   إمهلنوحت أن  ةول مدة وحلال أكثر  دهثرري مرل ول  رلمل[ 9]

غ لك ربو  إنجلواي ك   يف ولجرال  ول لاورحت ولةبورحت » ي: غذو غقول ولدك و  زك غل ول

 رلرل للرع دران وحلارل إلو كرلن يف  إن وحلال قد غةول دقرل ه يف دةرل أمره سر ني، غقول:

 إلو مل  هل ظ  فره ربو ورحت  كرلن يف  للرحت سروئحت  ظ    ربو وحت غ ال يف مورده ولةبو ي،

يف بطان أماه  (بن بن فاإن الطفا  )يناا  أما إذا كانت احلالة ال  ني رج وحلولة فإنه غاو ،

 .(2)« تى يواظه ا  (ويبقي )نالام

                         
 .1121-1194(.   قدم كالمه دا   مل غذو ص662-5/669) ولسول وجل و  ونه :( 1)

 .546ص -( ونه  ول لق حت يف:  بت ند ة )وإلنجلب يف اوء وإلسالم( 5)

وو (،  قرد لرلغد ولهبرريو  يف  و الة السبا   ول ي غ ري إلو ل ولةبو  م   فحت ر د نسلء نجد در )ول ز

 ولسل لووغد  وق وحت هلل كام غو م  و   م    . 

قرلل قد  إىل أن ولو و حت غاهل أن  هون مل ول وومل ولؤ  ة يف رول مدة وحلال،  وأ ب أن أشر هنا 

ء د ي رجالن حيالل أ دع س ني،  وم أة رجالن محلت  رالث دةرون، كرل نسل» :أمحد وإلملم 

،  غ لك  وق حت ل رية  ذك غل ك   ولة   غري أن ومر أة ([8/48ولا ي )]ونه :  «ملف حت أ دع س ني

  زقت دلد  ني:

غوم،    لل ك    محلت  زقت دب رت د رد مردة محرل روهلرل  611.  وة ىل ُ لد  د د مدة محل روهلل 1

 ومل .غ 541

غوم،    لل ك    محلت  زقت دب ت د رد مردة محرل روهلرل  611ُ لد  د د مدة محل روهلل .   ولثلنوحت 5

 غوم. 548

 .[55ص -وحلال  ولوالملة  ول ق  لحاد  ف ت ]ونه :  
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أن فإنره غلام رل إلو وملرت ول أة  نرومل محرل جترل ز ولردة ول  روملة لهل غبقى أن نقول: 

كران   ر د ول سرلء دونرومل غرذو وحلارل  ظ رو    ثبت للع دللبو حت ولونبحت ل  دغق قوهلل:

أ   ثبرت للرع ررل  ،مع وحلال ولهللب كح كرحت وجل رني ل ي ال  ل باورالمل ه ولوواححت 

ةن  ؛ نرومل وحلارل غؤكدر غق ملول ولبول أ  ولدم أ  ولونل  ول و وحت أ  عري للع ممل 

 لهرون غرذو  ،ولهرللب لقةع دلب والملرلء  ،وةصل ردم وم دومل وحلال رل ولدة ول  وملة

امرلن والرر اممل ررج وةن راة  غاهرل للقضرلة يف غرذو ول . ب ي رلوه أ هرلم كثررية وحلال 

إاررلفحت إىل ولب رراحت  - (1)إلو أمهررل للررع - ولةبوررحت وحلدغثررحت ول رري مرردمل رارر  وجل ررني ددقررحت

ملف ولر أة وحللمرل ولوارني يف  للرحت ،  ال أقل أن %44ولو و وحت  ول ي مدمل وةدوغل د سبحت 

 ال إقر و  مرل قبرل  إلو مل غهل ر دغل دو حت رج محل رل أ  ولةّلق إ بل  ول س  للا   ول وىف

                         
دقي ملك و   سلن   حو .. قرلل إنره لورت وةربرلء  لورت »/ ماد ولخ ل  ولسالمي:  الشيخيقو  ( 1)

لهرل ولرشرغ حت  غرذو غرو ولالغرحت ولا رلزة، دغد ول دة  مدغد وحلال  كل للع دلله ف،وةم  غقع م

فهل وم أة جترد  وإلسالموحت إنام نلء  رلمحت، مل نلء  للاولدغل يف دلد ولهوغت    ضل وهلل رلو  ،

مررل غ ح رر ل  غبررني ل ررل وحلاررل مررل ررردم وحلاررل  ول ررل غخ.. ولررخ.  لهررل مررل نقولرره يف دقوررحت ول ررلمل 

إن  فلرذلع أقرول:   ل إىل ولةبو    ى فوام غو أخة  مل غرذو،أن ممل ال  س ةوع ول أة  وإلسالمي

 إن للء وهلل إلو  ةو  ول لمل وإلسالمي   لهل د وت للجاوع، ولرشغ حت وإلسالموحت مل  بل لل وع ولا لز،

 سر ال،  درذلع وةمر  غ رب.  س ةوع كرل وم أة أن   وقل مل محل ل أ  ردم محل ل ررج غرد وةربرلء،

 غذو  ه  يف   ال نقول غذو  ه  يف ولبلد ول النوحت لونومل أربلء،  لهل وحله  الدد أن غهون رلمل،

 «.دلد آخ  ل دم  نومل أي أربلء

 بت ند ة )  غحت إسالموحت لب ل ولام سل  ولةبوحت( ول  قردة يف ولهوغرت يف ولردة  ول لق حت يف:]ونه     

م،  غرو م  رو  يف موقرع ول هارحت 1488( إد غل 51-18غر ولووفق ) 1918( ل بلن 56-51مل )

 .[ http://www. Islamset.com رج ول بهحت ول للوحت للا لومل : 
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أ  ولةّلرق دوارني  يف إ برل  ول سر  للا روىف للرع و  ولررل   ؛ولا   أ      ه  لل  فل ره

  .(2) وهلل أرل  ،(1)ولا نحت

مرل خرالل  لآ ل  والر اممل ررج قرول وةربرلء يف مدغرد أكثر  مردة وحلارغاهل  واو. 

 ولسلئل ول للوحت:

                         
 .114ص-أ هلم ول أة وحللمل لوحوى وخلةو ، 156ص-أ هلم ول أة وحللمل ل بد ول لود قلس  ونه :( 1)

 .1194 ونه  مل  قدم ص 

 إلو ل يف غذو ولقلم مل نقله ولدك و  كل م ولسود ع رو  يف ك لدره ول ي غاهل أن ن ري ولع  من اللطالف( 5)

 قبرل أن نارلمل  غرذه ول  لرحت ول جوبرحت،   لرحت خلرق » ور  قرلل:  558والس  سلخ  وإلنجرلب ص

وجل ني، رث   رج خ  رل  لمل حت ع غبحت، غي  لمل حت )ن ني غ هل   غ فل وخلر    مرل دةرل أمره( 

غرر،  خالصرحت وحللمل رحت أن 14/8/1641م ولووفرق 51/4/1481ألور  ل  كللرحت أنبرلء   غرو غروم 

 غري  - وسرا ل )غ رو  زغر ة(،    روش يف ارل وحت )ك ومرل (  ،س حت 55وم أة إند نوسوحت را غل 

لر  و ،  غ حردث  غرو يف دة  رل أ درع  18،  مال ن و ل  رار ه -إ د، اوو ي ول لصاحت نلك  ل

دلنورحت،  غ لرو د رل آغرل  مرل ولقر آن ولهر غ ، لال : وإلند نوسوحت،  وإلنجلواغحت،  ول  نسروحت،  ولول

ف ل غذه إللرحت أم خل قرحت »   غ سلءل ولدك و  دقوله:  « غ لل أنه سوولد يف مهحت وله محت د د س  ني

غذه لوسرت إلرلرحت درل خل قرحت مرل وخلروو ق،  ولردلول كرام »   جيو  قلئال :  «مل خوو ق ول لملو ا

ون رررج م ررال وةم لسررامع كررالم وجل ررني، دررل  غررذغ  ألور رره  كللررحت وةنبررلء أن ول ررلس كررلنوو غ رردفق

وإلرالموون  ول ح وون ل  ا ولا ض، دل  غذغ   نلل ولد لحت أن سر   لل اكرد مرل ولواروع، 

 قد وغ   هبذو ولواوع ول ئوا سوغل  و  ردمل مل كبل  ولروز وء،  زو  و وةم،  سرا وو للج رني، 

 .«له    مل غدلوو داي  فحيل   ساوحت

أن األمج لين كجامة كام ظنه الدكتور، لكن غالب الظن أن الدي كان يسامع النااس كالماه ويف ظني  

 .هو جنّي متلبن هبده املجأة، وإال فال تعهد كجاما  هبده الصورة، وا  أعلم -إن صد  اررب  -
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 مل غوم مرو  ولرا   أ  رالقره،مل ولق   فق ل  أن ول أة إلو  لد  ةقىص مدة وحلال 

ن ولولرد فرإ ، مل  هل  ا نت  ال  رئت  ال ونقضرت رردئل درللق  ء  ال دوارع وحلارل

  .(1)ال ق دللا  

 إلو ور ادنل رج قول وةربلء يف مدغد أقىص مدة وحلال فإنره غو ر  ررج للرع رردم 

 .مل غوم مو  ولا   أ  رالقهإ بل  نس  ولولد إلو  لد ةكث  مل ررشة أل   

درل ررج مرل  نه ال غ  اد رج قول وةربلء يف مدغد أكث  مردة وحلارل قد  قدم   نو. أ

و  رلروو قرد  - مح ر  وهلل  -،  م لوم أن ول ق رلء (2)يف للع - مح   وهلل  - ق لء ق  ه ول

فون  أن ال نا ل نلن  ول س   أن غهون له وجللن  وةكر  مرل  ،لألنسلب أغام و  ول 

 ،  وهلل   لىل أرل .(3)موالغ ام

ر رد مرو  ولرو ث  أمره وحلال مل مجلحت ولو  حت إلو رل  دانه كرلن مونروملو يف دةرل

ةقرل مردة أمره  غ لر   نرومله يف ولربةل إلو نرلء  دره  ورلة مسر ق ة،   ون  ل  ورل  

فإن كلن  ،فإن أ ت ده ةكث  مل للع نه نل ، غي س حت أل   م ذ مو  ولو ث ،وحلال

 إن  ،إال أن غق  ولو  حت أنه كرلن مونروملو  رلل ولرو  ،غ ث هلل ز   أ  سود غةؤغل مل

                         
(، مر . وجللورل 2/989(، ول رل   وإلكلورل )9/698(، ف . ولقردغ  )9/124( ونه : ولبح  ول وئق )1)

(، ك ل  69/15(، ماوع ف ل ، ودل  واوحت )8/519(، م حت ولح ل  )2/561(، وةم )9/618)

 (.  2/912ولق لع )

 .  1125( ص5)

 .  1124 مل  قدم ص ،222ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ  ( ونه :6)
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أ  ون  لهبام ولو ء رجراو أ   ، إمل لاوب  ام ،أ  ولسود ،كلنت ال  ورا: إمل ل دم ولا  

، فإلو نل ز أكث  مدة وحلارل مل غر ث   ث مل مل جيل ز أكث  مدة وحلال ،ق دو أ  عريه

 . (1)و  لقل  

مرردة وحلاررل غرري ررشررة ألرر   فقررط،  رلورره فررال    قرردم أن وةربررلء غرر  ن أن أقىصرر

غرر ث ن ررني  لررد د ررد  لررع ولرردة،  قررد  قرردم أغضررل   رر نو. أنرره ال غ  اررد رررج كررالم 

 -وةربررلء يف مدغرررد أكثررر  مررردة وحلارررل، درررل ول ارردة يف للرررع غرررو مرررل قررر  ه ول ق رررلء 

،  رلورره فاررل  لررد ةكثرر  مررل ررشررة ألرر   فإنرره غهررون  و  ررل   لررو ملوم - مح رر  وهلل 

رررج مررل  -اررل لسرر وو ، ململومررت ولقرر وئل ظررلغ ة رررج أنرره محررل مم ررد ل لررع ولرردة وحل

 ،  وهلل   لىل أرل .- (2) قدم   نوحه

صرلحلل غ  رو     سرببل   ولقردرنّي  إنْ  - مح   وهلل  -دل  لق ول ق لء غ . وإلق و  للحال 

 كان غقول: ريل كذو أ  ر دي كذو هلذو وحلال دإ ث   صروحت، ،كلإل ث  ولوصوحت ،للحال

 ؛وإلق و و للحال إن أرلق ولق   مل غبني سب  والس حقلق (3)كام غ . ر د مجلغري ول ق لء

                         
(،  للروحت 2/554()9/81ل  قرى )(، و8/289ولبحر  ول وئرق )  هالرحت(، 61/21ولبسو  )( ونه : 1)

(، ولا ررري 9/21(، ما ررري ولح رررل  )2/956(، م رررحت ولح رررل  )9/682()5/989ولدسررروقي )

،  س ول ول  وئل الدل 514-518(، ول حقوقل  ول اوحت ص9/622(، ك ل  ولق لع )2/521)

   .196،  ول  وئل لال   ص82،  ول ووئد وجللوحت الدل دلز ص166رثواني ص 

   .1194( ص 5)

قوررل » (:8/698قررليض زومله يف  هالررحت فرر . ولقرردغ  )،  قررلل يف للررع أدررو غوسررف  وخااالف( 6)

 .  « أدو  و حت م ه
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 . (1)جيوز أن غالع دونه صحو. وحلال ةن للع 

 نرومل ر رد  أمره يف دةرل رلر  دانره كرلن مونروملو  إلو  ال غ . وإلق و  للحال إال إلو 

 غري  ،ةقرل مردة وحلارلأمره  غ ل   نومله يف ولبةل إلو نلء  ده ، (2)سب  والس حقلق

                         
ول ررل   (،8/692(،  هالررحت فرر . ولقرردغ  )2/15 بوررني وحلقررلئق )(، 18/142ولبسررو  )( ونهرر : 1)

(، أسرر ى 2/41(، رش  وخلرر يش رررج خلوررل )2/556(، مووغرر  وجللوررل )8/552)  وإلكلوررل

 (،2/84ولا ررري )(، 2/86هنلغرررحت ولح رررل  )(، 6/589ما ررري ولح رررل  ) ،(5/545لةللررر  )و

   (.2/929ك ل  ولق لع ) (،15/122وإلن ل  )

  نومل ولسب  ولذي دو ه ولق  إن كلن قد دني ولسب ،  إال فال  ني وإلق و . وهو وات( 5)

ت وإلقر و ، لهرل صرووده ور برل  للرع  قرت  أكث  ول ق لء إنام غذك  ن ولوو  مقق  نومل وحلارل  قر       

 قروهل  مرل  قرت وإلقر و  صرووده كرام قرلل » نومل سب  والس حقلق، قلل ول وخ زك غرل وةن رل ي: 

ةن  نومل وحلال ر د وإلق و  مع ردمره ر رد ولسرب  ال  ;وإلس وي  عريه مل  ني سب  والس حقلق 

 [ (2/556ول )مووغ  وجلل  ونه  أغضل   .(5/545) ولةلل  أس ى. ]«غ ود

( مقوررق لررذغ  وحل  وررحت يف غررذه وجلائوررحت   امررل 698-8/692 لقررليض زومله يف  هالررحت فرر . ولقرردغ  )      

أ ردمهل  قوقري  وآلخر    قرت وإلقر و  دةر غقني:  ول ل  دان ولولد كلن مونوملو  »كذلع،  و  قلل: 

ةكث  مل سر حت ألر   إىل   وحلهاي مل إلو  ا  ه ، هاي. فلحلقوقي مل إلو  ا  ه ةقل مل س حت أل  

س  ني  كلنت ول أة م  دة، إل  و ئذ حيه  دثبو  ول س  فوهون للرع  هرام دونرومله يف ولربةل،  أمرل 

 كذو قللوو.    إن ولرشو  وفوقوو غرل إلو مل  هل م  دة  نلء  ده ةكث  مل س حت أل   فل  غس حق لوئل،

  ق ئذ، فا    مل لغ  إىل أنه مل  قرت وإلقر و ، غ ل يف   وني أ ل مدة غ ل  هبل أن ولولد كلن مونوملو

كرام قرلل صرد  ولرشرغ حت أغضرل يف رش   دان  لد  ةقل مل س حت أل   مل  قت وإلقر و ()  و  قلل:

دان  ا  ه ةقرل مرل )  و  قلل: ولوقلغحت.  م    مل لغ  إىل أنه مل  قت مو  ولويص أ  ولو ث،

    لك  يف ولبسو  أغضل. ،صل   ولهليف كام قلله س حت أل   مذ مل  ولو ث  ولويص(

 أقول: ولقول وة ل  إن كلن أ فق دللرش   يف ولهلغ   و  لك  فوه كون ولولد قلئام  قرت وإلقر و ،       

 =وهو أن اإلاجار إخبار عن ثبو  احلق ال إنشاء احلق ابتداءإال أن ولقول ولثلين غو ولووفق لل حقوق، 
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فإن مقتىض ذلك أن يتقاجر وجاود املقاج لاه عناد حتقاق سابب  ،-إلاجار كام تقجر يف صدر كتا  ا -=

فال   سب  وللع فوام نحل فوه إنام غ حقق  قت مو  ولويص أ  ولو ث، ،امللك ال عند جمجد اإلاجار

دد أن غ    أ ل مدة غ ل  هبل  نومل وحلال مل  قت مو  ولرويص أ  ولرو ث لو قر    نرومله ر رد 

ه إلو نلء  دللولد يف مدة غي أقل مل س حت أل   مل  قت وإلقر و   أكثر  مرل مقق سب  وللع، فإن

س  ني مل  قت مو  ولويص أ  ولو ث، أ  أكث  مل س حت أل   إىل س  ني مل  قرت مرو  ولرويص 

أ  ولو ث يف عري ول  دة، فللهلغ  أنه ال غلام ولق  للحال يشء، أمل إلو نلء  ده ةكثر  مرل سر  ني 

ولويص أ  ولو ث فألنه غ  رني  و ئرذ أن وجل رني مل غهرل مونروملو ر رد مقرق سرب  مل  قت مو  

ةن وإلقر و  إخبرل   وللع فل  غهل أغال الس حقلق وللل،  ال غ ود كونه مونوملو ر د م مل وإلقر و ؛

رل  بو  وللع دسب  سلدق ال إن لء وللع يف وحللل.  أمل إلو نرلء  دره ةكثر  مرل سر حت ألر   إىل 

 مل  قت مو  ولويص أ  ولو ث يف عري ول  دة فألنه ال غ  رني  و ئرذ كرون وجل رني مونروملو س  ني

ر د مقق سب  وللع دل غبقى رج م مل وال  امل،  ال غثبت وحله  دلل رع فرال غلرام ولقر  لره يشء 

ء ررج غ رل يش  إن كلن مونوملو  قت وإلق و  كام إلو دني سببل عري صلل. رج مل سوايت. لهل دقي غل

ولقول ولثلين أغضل  غو أنه إلو   ل ول ل  دونومل وجل ني درللة غق وحلهاري ال وحلقوقري  للرع دران 

 ا  ه ةكث  مل س حت أل   إىل س  ني  كلنت م  دة قللوو حيه   و ئذ دثبو  ول سر  فوهرون للرع 

إنام غهرون   هام دونومله يف ولبةل  ني مو  ولو ث أ  ولويص.  ال خي ى أن وحله  دثبو  ول س 

فوام إلو  لد  ةقل مل س  ني مل  قت ول  وق  غو ال غق يض وحله  دونومله يف ولبةل  رني مرو  

ولو ث أ  ولويص جلووز أن غهون  قت مو  ولو ث أ  ولويص أكث  مل س  ني   قت ول  وق أقرل 

ولرو ث أ  مرو  م  ام. فإن قول: ور   أ ل ولردة يف ولة غرق وحلقوقري ررج ولقرول ولثرلين مرل  قرت 

فرال غ  رو   و ئرذ أن غهرون  قرت مرو  ولرو ث أ   ولويص ف ي ولة غرق وحلهاري أغضرل كرذلع،

ولويص أكث  مل س  ني  إال ال غهون ر غقل لل لر  درذلع أصرال. قل رل: ف رج للرع ال غثبرت وحلهر  

ووز جلر دثبو  ول س   أسل   ى غهون للع  هام دونومله يف ولبةل  ني مو  ولو ث أ  ولرويص،

أن غهون  قت مو  ولو ث أ  ولويص أقل مل س  ني   قت ول  وق أكثر  مر  ام فرال غ ر. وحلهر  

    .« و ئذ دثبو  ول س  فلو امل



 

 

3979 
 

فرإن كرلن هلرل  ،فإن أ ت ده ةكث  مل للرع نه نرل ،س حت أل   م ذ  نومل سب  والس حقلق

مل  -(1) نررومل سررب  والسرر حقلقل ر ررد ظررلغ ة وحلارر مل  هررل  -ز   أ  سررود غةؤغررل 

إمرل  ، إن كلنرت ال  وررا ،ال  امل  د ث وحلال د د  نومل سب  والس حقلق ؛غس حق

وسر حق رجاو أ  ق دو أ  عريه  ،أ  ون  لهبام ولو ء ، إمل لاوب  ام ،أ  ولسود ،ل دم ولا  

 . (2)، فإلو نل ز أكث  مدة وحلال مل غس حق و  لقل  مل جيل ز أكث  مدة وحلالمل

أن أقىص مدة وحلال غي ررشة أل   فقط،  رلوه فال غسر حق    قدم أن وةربلء غ  ن

وجل ني ولق  له لوئل  إلو  لد د د  لع ولدة مل  نومل سرب  والسر حقلق،  قرد  قردم أغضرل  

  نو. أنه ال غ  اد رج كالم وةربلء يف مدغد أكث  مدة وحلال، دل ول ادة يف للع غو مل 

ل  لد ةكث  مل ررشة أل   فإنه غس حق مل أق  له ،  رلوه فا- مح   وهلل  -ق  ه ول ق لء 

ده  لو ملوم وحلال لس وو  ململومت ولق وئل ظلغ ة رج أنه محل مم د ل لع ولدة،  وهلل   لىل 

 أرل .

*  *  *  * 

                         
  ونهر  إلو كلنررت ولر أة ظرلغ ة وحلارل غروم وإلقرر و ،»(: 2/556يف مووغر  وجللورل ) ااا  احلطاا ( 1)

لام وإلق و  للحال كام قللوه يف عري مسالحت،  ولهلغ  أن للع ال غرض،  غ   اخ  أكث  مل س حت أل  ،

 .  «ف امله

ول ررل   (،8/692(،  هالررحت فرر . ولقرردغ  )2/15 بوررني وحلقررلئق )(، 18/142ولبسررو  )( ونهرر : 5)

(، أسرر ى 2/41(، رش  وخلرر يش رررج خلوررل )2/556(، مووغرر  وجللوررل )8/552 وإلكلوررل )

 (،2/84ولا ررري )(، 2/86ح رررل  )هنلغرررحت ول(، 6/589ما ررري ولح رررل  )(، 5/545ولةللررر  )

   (.2/929ك ل  ولق لع )(، 15/122وإلن ل  )
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 :مةلل  فوه  ال حت 

لبزرمرل وحلز ول أة  نومل رالمحت خلوولق ومل دا  فحت د وءة ول   :  
غقرلل: وسر  أ   ،(1)

. لبز ول أة: رلبت د وءئل مل وحلز 
(2) 

ال توطاأ  اما   تاى ): يف سربلغل أ ررلس قولره م  فحت د وءة ول     وةصل يف 

 . (3)(وال غر ذا  ت   تى حتيض  يضة ،تضع

 ور  ، د ل وةدووب  ولسلئل ول ق وحت وله ف رل  نومل وحلال أ  ردمره   ةل  

 ب رت للحلمرل أ هرلم ألرللف هبرل »: رج للرع، قرلل ودرل قدومرحت غ ب ي وحله  فو ل 

 ،  راخري ولق رلص ر  رل ،   ك إقلمحت وحلرد رلو رل ، ول ة  يف ول ولم ،وحللئل: مل ول  قحت

أمهوحت م  فحت د وءة ول    مل وحلال يف مثل ،  مل غ ل نلء  (4)« عري للع ممل غةول لك ه

 غذه ولسلئل،  دولن كو وحت م  فحت د وءة ول    أ  ل له فوام غايت: 

                         
   (.8/112ولا ي ) ،88ولة ق وحلهاوحت ص( ونه : 1)

   .ي(   بململة )- ولبلءك لب -ول بل  ول ري ( ونه : 5)

(؛ 11854 ،11242، 11558 قرر  ) - مسرر د أت سرر ود وخلررد ي  -  وه أمحررد يف ولسرر د ( 6)

(؛  صححه وحللك  يف ولسر د ك يف 5128 ق  ) -دلب يف   ء ولسبلغل -يف ك لب ول هل    أدوملو مل

   (.1/619) ل  ج  يف ول لخون وحلبريد(،   سل إس لمله وحللفظ و5841 ق  ) -ك لب ول هل  

    (.8/21( ولا ي )9)
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 مل خالل ولسال ني ول للو ني: م  فحت د وءة ول     أ  ل ل ر ق

 ر غقني ل  فحت د وءة ول   : - مح   وهلل   لىل  - ق لء لك  ول

 : وحلول.األو 

 : قول أغل وخل ة.الثاين

  دولن غذغل ولة غقني فوام غيل:

 أواًل: معرفة براءة الرحم باحليض:

، (1)أن وحلول رالمحت غ  د هبرل يف م  فرحت در وءة ولر    - مح   وهلل-ال خال  دني ول ق لء 

وال غار ذا  تا   تاى حتايض  ،ال توطأ  اما   تاى تضاع):   قد ملل رج للع قوله

 ،فدل وحلدغ  رج أن عري وحللمل إلو  لات رلات د وءة  مح ل، فجلز  رؤغل.(2)( يضة

يف إمهلنوررحت  ررول  - مح رر  وهلل  -ال  دررني ول ق ررلء رررررع خرررررر ألررري غ ررل إىل أنرره  ق

 (5)ول، يف  ررني غرر ، ولللهوررحتأن وحللمررل ال مرر (4) وحل لدلررحت (3)وحللمررل، فررري، وحل  وررحت

                         
ارع وةهنر  (، م2/552(، ددوئع ول ر لئع )6/126.  ونه : ولبسو  )84-88( م و   وإلمجلع ص1)

(،  للروحت ول رل ي ررج ولرشر  5/21(، ول ووكه ولرد وين )2/214(، ول ل   وإلكلول )5/299)

(،  للررروحت وجلارررل 2/118(، ما ررري ولح رررل  )6/914(، أسررر ى ولةللررر  )5/812ول ررراري )

 (.  2/918(، مةلل  أ يل ول  ى )2/991(، ك ل  ولق لع )4/652(، وإلن ل  )9/981)

 .  1181(  قدم أل جيه ص5)

   (.1/95(، ددوئع ول  لئع )5/151ولبسو  ) ( ونه :6)

 (.  1/119(، رش  م   ى وإل وملو  )1/518( ونه : ولا ي )9)

 (.  1/624مووغ  وجللول ) (،1/296ول ل   وإلكلول )( ونه : 2)
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وحلرول أن وحللمل غاهل أن مول، لهل غذو وخلرال  عرري مرؤ   يف ور برل   (1) ول لف وحت

د لء لحلول ن ول ل ع  ه  د وءة ول    دإل إ ؛و  لقل   رالمحت غ  د هبل يف م  فحت د وءة ول   

درر وءة فررإلو  لاررت ولرر أة   ررل ولهررل  ،فررإن  قرروع  ررول وحللمررل نررلمل  ،رررج ولاللرر 

 .(2)ول   

 ثانيًا: معرفة براءة الرحم بقول أهل اخلربة:

د وءة ولر    ررج  رج والر اممل يف م  فحت -مل  و  وجلالحت  -غ  ق ول ق لء  مح   وهلل 

،  للع يف ولسلئل ول ي  ردري فو رل ولر أة وحلارل،  مرل ن وصر   يف (3)قول أغل وخل ة

 للع: 

ل دللانل فلملرت أهنل  بلت فاجر مل قوهلرل ال غهرون  إن ل د و رلو » قلل وحل  وحت:[ 1]

ةن  ; ولكن القايض يجهيا النساء ،كام ال غهون  جحت يف ولسقط  جحت فوام غؤخ  وحلد ر  ل،

 مل غ هل رج ولقليض فإنام غ نع فوه إىل مل له دف يف غرذو  ،غذو يشء غةلع رلوه ول سلء

﴿ :ىل وةصررل فورره قولرره   ررل ،ولبررلب كررام يف قررو  ول ل ررل              

                         
 (.  1/622(، ما ي ولح ل  )5/915( ونه : ولجاوع )1)

 ملاللحت وحلول رج د وءة ول    ظ ورحت، وك  رى هبرل »(: 1/512)رش  خم ف خلول للخ يش  يف جاء( 5)

فلك  ي دره يف ول ردة  والسر  وء  فقرل دلل سرلء، »(: 1/124،  يف م . وجللول )«ول ل ع  فقل دلل سلء

ول ل ع إنام  ه  د وءة ولر    دره »(: 1/159،  يف  للوحت قلووت )«ور بل و دللالل   ر  ل لل لمل 

 قوع  ول وحللمل نلمل ، فإلو  لات ولر أة   رل ولهرل در وءة ولر   ، إل  د لء رج ولالل ، فإن

، «فإن دلن خالفه رج ول د   دان  بني د د للع أهنل  لمل  ن  ول ارل درام درلن ولهلغ  ردم محل ل،

   (.1/119 نحوه يف  للوحت ول ميل رج أس ى ولةلل  )

،  ولوسرررورحت ول ق ورررحت ولهوغ ورررحت 811-242ص - لرارررحت وجلرررل  وهلل لوخلررر ة  ملالئرررل ( ونهررر : 6)

(66/589  .) 
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﴾(1)، ،؛فرإن مل  لرد  مج رل لل روقل دهرذهبل فإن قلل غي  بج  بس ل إىل س  ني 

 .(2)«فإن ولولد ال غبقى أكث  مل س  ني

 ال ر امل كرذهبل فو رل، ؛وحلارل (حلارل درلئل )دردرووغل () ال ن قرحت»قلل ولللهوحت: [ 5]

 غرو  ،بشهادة امجأتن عادلتنهبل  (نوع رلو ل إن ظ   كذهبل )دل ده و  وحلال   ذ  ول 

 . (3)«أي وحلال (ال غه   يف أقل مل  ال حت أل   )   ك ه

 ، رلوه لو وملرت ظ و ه فانه  ف لو ل ولبو حت ... ن قحت ول دة مقد ة»قلل ول لف وحت: [ 6]

أن يشاهدن باحلما  وإن كاان وهلان  ،  ه ي فوه ل لملة ول سلء فوثبرت درا دع نسروة ررد ل

 . (4)«لدون ستة أشهج إذا عجفن

                         
 [.  8[، سو ة وةنبولء، وآلغحت ]96( سو ة ول حل، وآلغحت ]1)

 (.5/121(، وجلوغ ة ول رية )9/12 ونه : ولد  ولخ ل  مع  مل ولح ل  ) (.4/86ولبسو  )( 5)

 ووكره ولرد وين ول(، 149-9/146.  ونه : رش  خم فر خلورل للخر يش )(9/915م . وجللول )( 6)

(5/26.) 

أن ولللهوحت وك  وو فوام غو  ق هلل داج مل ملرو، ول أة وحلبل إلو مل غقةع أغل ول  فحت دهذهبل  مع مال ظة      

، فقرد نرلء يف  للروحت -عري لو  ولرا   أ  سرود غةرا ف رذه جير  وسر  و غل مةلقرل  وملررت أم ال  -

ل ال غ وقع محل ل ق لت د د والس  لدحت، فإن مل فإن كلنت مم»(: 9/968ول ل ي رج ولرش  ول اري )

 ول  ق دو  رل غ رل  غهل هلل ز    ال سود مل  س  أ إال إن وملرت محال  وخ لف أغل ول  فحت أ  لهوو،

 دني ولق لص مل أهنل ال  ؤخ  ددرووغل وحلال، دل ال دد مل ق غ حت صدق ل كه و  وحلال أ  م كه 

هلل،  يف ولق لص  ق آملمي  غو مب ي ررج ول رل حت دخرال  مرل أ  ل لملة ول سلء أن ولق ل غ ل  ق 

 . 1119(.  ونه  مل سوايت ص9/619 ونه : للوحت ولدسوقي ) .«غ ل

 .(6/968أس ى ولةلل  )(، 8/664(.  ونه : وةم )2/182( ما ي ولح ل  )9)

أسر ى لق رلص رلو رل، نرلء يف أن ول رلف وحت وك  روو داجر مل ملررو، ولر أة وحلارل ل راخري إقلمرحت و مع مال ظاة        

ةن مرل  ; لو وملرت( نلنوحت )محال صدقت(،  إن مل  ه   خملغله،  مل    د دره ولقوودرل »)(: 9/64ولةلل  )

 .  1119-1116(،  مل سوايت ص6/121.  ونه : ول ثو  يف ولقوورد )«أمل و ه مل خي ن دلحللمل
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ل هون هلل ول  قحت أن رق  ،فلملرت أهنل  لمل ، إن رلق ول نل وم أ ه»قلل وحل لدلحت: [ 9]

إال أن  ،ةن وحلارل غبرني د رد  ال رحت ألر   ؛ثم تجى القوابا  بعاد ذلاك ،رلو ل  ال حت أل  

كاام تنقطاع إذا ااا  القوابا ي  ،ع ن ق  رل ه   د وءئل مرل وحلارل درلحلول أ  دارريه ف  قةر

 . (1)«ليست  امال  

عاجض عليهاا مان   أنهر  ولرا   للرع ، لرو وملررت أهنرل  لمرل»قلل ولهلغ غحت: [ 2]

 ،فإن ل دن دحال ل قىض دام غونبه وحلال  ال دد، ،مل ال غ ع يف ردول  ل أ دع القواب 

 . (2)« إن ل دن دان ال محل هبل دةلت ملرووغل

ث  ول  وص ول قدمحت أن والرر اممل ررج قرول أغرل وخلر ة يف م  فرحت در وءة  ظلغ  مل أك

ولرر    إنررام كررلن يف وحلررد مل ول رري غاهررل م  ررل أن غهررون قرروهل  ل  م رردوقوحت مررل خررالل 

وإلمهلنل  ول ل حت يف رفغ ،  ال لع أن غذه وإلمهلنل  أل لف مل زملن آلخ ،  غذو 

ة،  ممل ال لع فوه أن غذو ول ف قرد لر د مرل ممل غؤ   يف قوة والر اممل رج قول أغل وخل 

                         
 .(4/626وإلن ل  )  ونه : (.8/128ولا ي )( 1)

وحلرد وك  وو داجر مل ملررو، ولر أة وحلارل ل راخري إقلمرحت  -يف ول حو. مل ولذغ   -وحل لدلحت أن  مال ظة مع     

إلو وملررت ...  ال جيوز أن غق ن مرل  لمرل قبرل  ار  ل» (:8/581ولا ي )، نلء يف ولق لص رلو ل 

ا رل مرل ن سر ل، ةن للحال أمرل و  خ ورحت،   ل ;أ دمهل: مبا   ى غ بني محل ل  ;وحلال، ف وه  ن لن 

 ال غ لا ل عريغل، فون  أن حي ل  للحال،   ى غ بني ون  لء مل وملر ره،  ةنره أمر  خي  ر ل، فقبرل قوهلرل 

فوه، كلحلول.  ولثلين، لك ه ولقرليض، أهنرل  ر ، أغرل وخلر ة، فرإن لر دن دحال رل أخر  ،  إن لر دن 

(: 2/262،  يف ك ررل  ولق ررلع )«ةن وحلررق  ررلل رلو ررل، فررال غررؤخ  داجرر مل ملرووغررل ;د وءئرل مل  ررؤخ  

) إن وملرت مل  ند رلو ل ولق لص وحلال قبل م  ل إن أمهل( ةن للحال أمل و  خ ورحت   لا رل مرل »

ن سرر ل مل ن عريغررل لونرر  أن حي ررل  لرره كررلحلول ) مرربا   ررى غ بررني أم غررل( و  ولرررل لررل  نرر  لرره 

 لمرل قبرل م  رل إن أمهرل  مل ولق لص ) ال مبا حلرد( غ  ري لرو وملررت مرل  نر  رلو رل وحلرد أهنرل 

 .   1119-1116 مل سوايت ص (،2/221ول   ع: ) ونه : «. مبا

   (.11/25)( ولحج 5)
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قرول أغرل وخلر ة يف ول ةو  يف ولجلل ولةبي مل مل ُغ  د مثله قبل للع، ممل غو ث ولثقرحت يف 

 .   -كام سوايت دولنه يف ولةل  ول ليل إن للء وهلل   لىل  - م  فحت د وءة ول   

 غ لك ر غقلن  ئوسلن ر د وةربلء ل  فحت د وءة ول   :

 وله ف رل غ مون وحلال. األو ي

 : وله ف رل وجل ني دلةل حت فوق ول و وحت.الثاين

  دولن غذغل ولة غقني فوام غيل:

 :أواًل: معرفة براءة الرحم بالكشف عن هرمون احلمل

س حت أغلم مل ول لقو. يف ق رلة د د  وويل ، أ -ر دمل   ا س ولبوغضحت وللقححت يف ول    

، (HCGغساى غ مون وحلال ) غ هون غ مون غسلرد رج ناو وجل ني  ونا وسه -ولبول 

 . (1)مل وخلالغل ول ي سو   هون ول واحتغذو وهل مون  غ  ز 

  ردة ر رد موررد  مريل 111ىل إ غذو وهل مون غوكا يف ولدم مع ولوقرت    رل نسرب حت 

أي د د أسبورني مل ول بوغل،  أسبوع مل والنار وس يف دةلنرحت  - ()ولالئبحتولد  ة ول اخ ة 

،   ردةمريل  1511ىل   كوراه إسلرحت   ى غ ل  98   ضلرف نسب حت كل ، -ول     ق غبل  

 ر    ضرلرف ول سربحت  ،  ردة مريل 2111ىل إسلرحت   ى غ ل  85     ضلرف ول سبحت كل 

 و  غ ل   كوراه  مل وحلال ل  ومغ 81-21   ل أرج نسبحت لل  مون د د  أغلم، أ د حتكل 

 . (2)نسب ه يف ولدم د د للع      لقن ، (  دة ميل 111.111-111.21يف ولدم إىل )

                         
 -وحلاررل  ولرروالملة لررد د وي  صررل به  ،88ص -وحلاررل ولةبو رري  وحلاررل دررللة ق وحلدغثررحت  ونهرر :( 1)

د ولر أة  ول نرل لب ر رمللورل ول قر   وإلنجر ،52ص  -مللول وحلارل  ولروالملة للو رحت لربل   ، 12ص

ولوسورحت ول رحوحت لرألم ، 182ص - ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبي ، 112ص -ولسالم أغوب ل بد

 .  19ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني ، 84ص - ولة ل ل  ون ربد ولوو د   صل به 

 ول ودط: م  دغل  س ل   لغاا رج، 96ص -ول أة يف   لحت ول ا  لاسلن ولاغريي ( ونه : 5)

   http://www.startimes2.com/f.aspx?t=310069  . 
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 غاهل وك  لفه إلو  ند يف ولبرول  مل وجلس  رل ر غق ولبول،غ مون وحلال  خي   

 . (1)ولئوحت م و حتدوكوا كل  دووسةحت موومل كوا

ممهرل  لد ضر  وحلارل،غ مرون  نرومل  ررلف غوند ول دغد مرل وخ برل و  وحلارل لله ر 

 و  إن د رل والخ برل و   ه رف والس خدوم يف ول ال،  د ض ل الدد مل إن وئه يف ولخ  ، 

 غذه وةخرية ال غاهرل إن و غرل إال  ىف ولدم، ه ه ف ر  د ض ل  غ مون وحلال يف ولبول، رل

 .  (2) ل يف ول اليف ولخ  ، يف  ني أن وخ بل و  ولبول غاهل إن وء د ل أنوور

لهل جيد  ول  بوه رج أن ن وجحت فحن غ مون وحلارل إلو كلنرت إجيلدورحت ف رذو غ  ري يف 

إال أن غرذه ول المرحت عرري مؤكردة للحارل دسرب  و   رلع غ مرون ولالل  أن ول أة  لمل، 

مثرل  -أ  دسرب  إفر وز د رل وة  وم  ،وحلال ر د ول سلء ولقل دل  لسل ونقةلع ولةا 

 .(3)هلذو وهل مون -بول أ  وم ول

لروا   ري إىل ردم  نومل محل ن لئج سلبوحت خلرئحت  مل ن حت إخ ، فإن وحل ول رج 

غ  ر. لرذلع نه و  لقلحت نسربحت غ مرون وحلارل،  ؛يف ددوغل  وحلال خلصحت مس ب دو أ ولنل،

ول حرن وة ل  ه و  والخ بل   ول حن ولةبي د د د مع وس ا و  ونقةلع وحلولوةربلء 

 . (4)ل  غب ق داسبوع 

                         
 -موسورحت ولر أة ولةبورحت لسربري  فرلخو ي ، 12ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني  ( ونه :1)

 -موسررورحت ولرر أة يف وحلاررل  ولرروالملة  ،52ص  -مللوررل وحلاررل  ولرروالملة للو ررحت لرربل   ، 114ص

   .182ص -لبي  ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول ، 51ص

، 52ص-، مللورل وحلارل  ولروالملة للو رحت لربل  12ص-وحلال  ولروالملة لرد د وي  صرل به( ونه : 5)

 رج ول ودط:  زو ة ول ححت  وإلسهلن ولفغحت، موقع

   http://www.mohp.gov.eg/sec/Heducation/Pregnancy.asp  . 

أ ر  ول ق ورحت ، 1161ص -رسة ل رى ولر ون. ول ووزل ولخ  حت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وة ( ونه :6)

 .  911-648ص -وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ 

 -وحلال  ولوالملة لد د وي  صرل به ، 18-18ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني  ( ونه :9)

  ون ، ولوسررورحت ول ررحوحت لررألم  ولة ررل لرر51ص -موسررورحت ولرر أة يف وحلاررل  ولرروالملة ، 12ص

 .  84ص -ولوو د   صل به ربد
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  غاهل  واو. نوري وخ بل و  غ مون وحلال كام غيل:

 ي اختبار احلم  عن طجيق البو ياألو 

وخ بل  وحلال ولذي جي ، رج ولبول ررج نروع والخ برل  ولسر خدم ن وجحت    اد صححت 

قل أدان س ل يف ول ال  ول سلءفب ل والخ بل و  ول ي جت هيل ،    كوا وهل مونل  يف ولبول

يف ولبول فو  اد رج  وحلال أمل   كوا غ مونيف ولخ  و ، لسوحت مل  لع ول ي جت ،  س

فللسب  ول رلئع ل  رل د رل وخ برل و  وحلارل ، م  لحت وحلال ول ي جي ، فو ل والخ بل 

مرل وحلارل دحور  ال حي روي ولبرول ررج كاورحت  يف م  لحت مبه ة ندو   لول الوحت غو إن و غ

وك  رل  أي نسربحت مرل  لغاه  رأن وخ بل و  وحلارل ولخ  غرحت ، يف  ني كلفوحت مل وهل مون

  .(1)ندو   غسلرد يف   خون وحلال مبه و  ممل  وحلال يف ولبول، غ مون

 إىل نورني: وحلال رل ر غق ولبولغ مون  و وخ بل  رلوه فواهل  قسو  

والخ برل    رخون  للرحت وحلارل ررل ر غرق غذو غس ةوع   :وخ بل  وحلال ول ايل[ 1]

غرذه والخ برل و  ول الورحت وةنرووع وجلوردة مرل  د رل  يف ولبرول، وحلارل  ل  غ مونوك 

قد غهون م ذ ولووم وة ل لاولب  وضر ل ) روويل  يف  قت مبه ، غاه  ل وك  ل  وحلال

 ،مل فحرن رو رحت ولبرول م الورل    وونا دل قد غ   وله ف ر ه خالل  ،(غومل د د وحلال 19

 . (2) يف أي  قت مل أ قل  ول  ل 

وحلاررل لوسررت دلغهررحت ولررثال،  غسرررية    غبررلع يف ول ررودلول  أن رراة صررارية الخ بررل

والس خدوم لل سلء،  غي ربل ة رل ر ل صارية مل وله  رون أ  مرل ولبالسر وع، مثبرت 

                         
ص  -مللورل وحلارل  ولروالملة للو رحت لربل   ، 18ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني  ( ونه :1)

   .51ص -موسورحت ول أة يف وحلال  ولوالملة  ،52-58

 ول ودط:رج ، م  دغل  س ل   لغاا 51ص -موسورحت ول أة يف وحلال  ولوالملة  ( ونه :5)

 http://www.startimes2.com/f.aspx?t=310069  . 
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هبل مل ولة   إس  ج،  مل ولةر   وآلخر  ف ح رلن ل و رل لرون أدرول، فواار  وإلسر  ج 

فوه ر   - (1)لوحت أن  هون ول و حت ماخولة يف ول بل مع وةخذ دلالر بل  أفض -د و حت ولبول 

يف ولة   وآلخ  رالمحت وحلال أ  ردمه د اري لون إ د، ول  ح ني يف  لل رردم وحلارل، 

 . (2) كل لمهل يف  لل وحلال

ولس  ر ى أ  ول ورلملة، غ   إن وء غذو والخ برل  يف خم ر    ولخ ي:وخ بل  وحلال [ 5]

 دإمهلنره وك  رل  أي نسربحت مرل رللورحت، ون يف ولبرول ددقرحت  غو قلمل  ررج وك  رل  وهل مر

 . (4)(3)أغلم د د  د ث وحلال 11إىل  غ لوهل مون  يف  قت مبه  مل وحلال 

 يالد اختبار احلم  عن طجيق  يالثاين

وخ بل و  ولدم ل  فحت  د ث وحلال  سلرد رج مدغد مورد وحلال رل ر غق قورلس 

 يف  قت مبه  غاهرل  ددقحت،وحلال ع أن  ه  ف غ مون  س ةو  مقدو  وهل مون يف ولدم،

                         
 -مللوررل وحلاررل  ولرروالملة للو ررحت لرربل   ، 12ص -وحلاررل  سررل ال   إنلدررل  ل  ررلم لني  ( ونهرر :1)

 .  84ص -ولوسورحت ول حوحت لألم  ولة ل ل  ون ربد ولوو د   صل به  ،52ص

 ،52ص  -لربل   مللول وحلال  ولروالملة للو رحت ، 12ص -وحلال  ولوالملة لد د وي  صل به ( ونه : 5)

 .  111ص -موسورحت ول أة ولةبوحت لسبري  فلخو ي 

 ول ودط:رج م  دغل  س ل   لغاا ، 88ص -وحلال ولةبو ي  وحلال دللة ق وحلدغثحت  ( ونه :6)

 http://www.startimes2.com/f.aspx?t=310069  . 

 قرل درول ولر أة يف  إىل أنه  ند  ر وئرق قدغارحت ل  رخون وحلارل، كلنرت    ارد ررج وأشر هنا( 9)

 ووون: كلل ا ة أ  وال نبرحت أ  ولضر دع، إال أن ولرشر   ولقولسروحت  ولهل رحت  نسربحت وخلةرا ول للورحت يف 

  خون وحلال ن لت مل غذه ولة وئق    دم،   ر  وسر بدوهلل درللة ق ول ر لروحت ولسرلدقحت،  ول ري 

   اوا دقلحت ول هللوف  ملقحت ول  لئج.

 -موسورحت وحلال  ولوالملة ة الم ولقووساحت ، 185ص -لدغل ول لبي  ةو  وجل ني لحوي و]ونه :  

أر رلل .  ونه  غرذه ولةر ق    روال  يف: 56ص -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل لخو ي  ،59ص

 .[154-152ص -مت ولةل  ل  ي ولقبلين 
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كررام أن ن ررلئج غررذه والخ بررل و  أملق دهثررري مررل ن ررلئج  أغررلم د ررد وحلاررل، 8أن غ ررل إىل 

وخ بل و  ولبول،  له  ل أكث   هل حت م  ل،  ال غاهل إن وء غذو ول وع مل والخ بل و  إال 

  .(1)يف ولخ  

 :  ن اجلنني باألشعة فوق الصوتيةثانيًا: معرفة براءة الرحم بالكشف ع

 ولرذي  ،  خون وحلال رل ر غرق ن رلز ول  روغ  دللونرل  فروق ول رو وحتغاهل 

 . (2) غ بني مل خالله   ول وحلال أ  ردمه ،غ و  ول     وةناوء ولحوةحت ده

ف  غررحت وجل ررني يف ولرربةل مررل خررالل ن ررلز ولونررل  فرروق ول ررو وحت مللوررل غقو رري رررج 

، كام غاهل مل خالل وجل لز  قدغ  (4)لع د د م    ل   مل ول لقو.،  غاهل ل(3) نومله

، دل  غاهل   غحت نربل وجل رني دووسرةحت ن رلز ولونرل  فروق ول رو وحت يف (5)را  وجل ني

                         
 -و ي ، موسررورحت ولرر أة ولةبوررحت لسرربري  فررلخ52ص -مللوررل وحلاررل  ولرروالملة للو ررحت لرربل   ( ونهرر :1)

   .114ص

(، مللورل وحلارل  ولروالملة للو رحت 59،65ص) -موسورحت وحلارل  ولروالملة ة رالم ولقووسراحت ( ونه : 5)

(، موسرورحت ولر أة ولةبورحت 148، 182ص) -،  ةرو  وجل رني لحوري ولردغل ول لبري 24ص -لبل   

، ر لع مرل وحلارل 18ص -، وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني 111ص -لسبري  فلخو ي 

 .  59-56ص -إىل ولوالملة ل لخو ي 

 .18ص -سؤول  نووب رل وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت  111 ( ونه :6)

سررؤول  نرووب رررل وحلاررل  111، 59ص -موسررورحت وحلارل  ولرروالملة ة ررالم ولقووسراحت ( ونهر : 9)

 (.  148 ،182)ص - ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبي  ،18ص - ولوالملة إلك وم رل ت 

 -موسورحت وحلال  ولوالملة ة رالم ولقووسراحت  ،148ص - ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبي  : ( ونه2)

 .158ص -موسورحت ول أة ولةبوحت لسبري  فلخو ي ، 66ص
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 .(1) وويل وةسبوع ولسلملس إىل ولسلدع

 غي  ق ورحت ، مل غساى دلةل حت ول و وحت  ال وحت وةد لملأاف إىل غذو إمهلنوحت وس خدوم 

 غي  ق وحت ال  بقي ملال  لل ع يف  ،ولس وو  ولقلولحت وللاوحت يفملخلت  وا ول ةبوق  دغثحت 

 .(2) نومل وحلال مل ردمه

 د لء رج مل  قدم غاهل أن نقول دانه لل اكد مل د وءة ول    د رلء ررج ولةر ق ولةبورحت 

وحلدغثحت فإنه غاهرل إنر وء ملورل ل حرن غ مرون وحلارل يف ولبرول أ  ولردم، فرإلو كلنرت 

ول  وجحت سلبوحت فإن غذو لوا كلفول  للحه  د وءة ول    غقو ل    ى غ   إرلملة ول حرن د رد 

ال رر امل أن غهررون وحلاررل يف أغلمرره وة ىل،  ال دررد أن غهررون  ؛ررشررة أغررلم إىل أسرربورني

ول حن ولثلين فح ل  خم  غل ،  غ ضل أن غهرون غرذو ول حرن للردم  لروا للبرول، فرإلو 

 ضل  غاهل وحله   و ئذا د وءة ول    مل وحلال.كلنت ول  وجحت سلبوحت أغ

أمل يف  لل وحل ول رج ن وجحت إجيلدوحت فإن غذو لوا كلفول  للحه  دونومل وحلارل غقو رل  

  ى غ   إرلملة ول حن م ة أخ ، د د  ال رحت أسرلدوع  ق غبرل ،  ال درد أن غهرون ول حرن 

فحت  نومل وحلال، فإلو  بني  نرومل إل غي ولة غقحت ول وق حت ل   ؛ولثلين دلةل حت فوق ول و وحت

وحلال أمهل والر اممل رج للع، أمل إلو مل غ بني فالدد  و ئذ مل إن وء ول حروص ولالزمرحت 

 - ولذي قد غهرون سرببه  للرحت م اروحت  ،لل اكد مل سب   نومل غ مون وحلال ر د ول أة

ئرذ ،  قد غهون لونومل محرل  له ره خرل   ولر   ، فروحه   و -كونومل   م يف ولبول 

                         
 -موسورحت وحلال  ولوالملة ة رالم ولقووسراحت  ،516ص - ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبي ( ونه : 1)

 . 62ص

ول قر  ر رد . ونهر : س  امل ساّمرحت خلصرحت د رد وةسربوع ولثرلين ررشرنبضل  قل  وجل ني دل ويمكن سامب 

 .58ص-موسورحت وحلال  ولوالملة ة الم ولقووساحت ،911ص -ول نلل  ول سلء لسبري  فلخو ي 

 .  1152-1151ن غذه وةل حت    وال  ص قدم دول( 5)
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 .(1)رج كل  للحت دحسب ل،  وهلل أرل 

 :ولسلئل ولثالث وآل وحتمل خالل غذو ولةل   أ  ل ل 

 دسرب  ولةرالق، ودن فو ل ول أة ل     د وءة  مح ل أ  لل  بد،  مدة م لومحت،ول دة: 

  .(2)أ  ولو ء د ب حت أ  ول سخ، أ  ولو ،

                         
وخلر ة ولقدمحت ل ول مل نرحت ولردك و وه ) أ  يف  سلل  ل  فلراحت د ت ماد وجلل  وهللإىل أن ولبل ثحت  وأشر هنا( 1)

أنره جير  وحلرذ   وال  ورل  ر رد د رلء وة هرلم ولرشرروحت ررج  811ص  -(  ملالئل يف ول قه وإلسالمي

نه و  الخ ال  ولبلدون يف  قدم ل ولةبي،  وخر ال  وةربرلء يف ولدقرحت  ول رل ة مرل  ور   ؛وحلقلئق ولةبوحت

 قع فوه وةربلء يف د ل وة ولن مل أخةلء ربوحت.وله ف رل  نومل وحلال غقو ل ،  لل غ

فإلو كلن ع ض ولبل ثحت ردم والر اممل رج ن وجرحت ول حرن ة ل  غلرحت درل د رد إرلمل ره  ول اكرد مرل  

صح ه ف ذو صحو.، أمل إن كرلن ولار ض رردم وةخرذ دللهلورحت،  ول  رهوع يف م ردوقوحت ولوسرلئل 

 ال أ وه صحوحل ،  وهلل   لىل أرل .   ولةبوحت وحلدغثحت لله ف رل وحلال أ  ردمه ف ذو مل

 لل دة:  - مح   وهلل  -   غ ل  ول ق لء  تنوعت( 5)

أ  مل غقوم مقلمره مرل    دن غلام ول أة ر د ز ول ول هل  ول اكد دللدخول،»* ف  ف ل وحل  وحت داهنل: 

 .«وخللوة  ولو 

 .«أ  رالقه   ،أ  مو  ولا ل سخه، مدة م ع ول هل ،»*  ر ف ل ولللهوحت داهنل: 

أ   أ  لل  برد، مردة  رودن فو رل ولر أة ل  فرحت در وءة  مح رل،»* أمل ول لف وحت فقد ر فوو ول دة داهنرل: 

 .«ل  ج  ل رج ز ن ل

 «.ل     د وءة  مح ل  ودن فو ل ول أة، مدة م لومحت،»*  ر ف ل وحل لدلحت داهنل: 

(، ك ل  ولق رلع 2/88(، ما ي ولح ل  )2/981(، ول ل   وإلكلول )9/618]ونه : ف . ولقدغ  ) 

(2/911  .]) 



           

 

 

 

3951 
 

: م و ررحت، قررلل ودررل قدومررحت  ايضرر أقرر وء أ  ألرر  داررل أ  وحلدواررع   رر   ول رردة 

إلو فل قرت  ، غري كرل ومر أة  لمرل مرل ز   ، ول  دو   ال رحت أقسرلم: م  ردة دلحلارل»

ف ردئل دوارع  ،مسلاحت أ  كلف ة ،  ة كلنت أ  أمحت ،فسخ أ  مو ه ر  لز ن ل دةالق أ  

﴾     ﴿لقرول وهلل   رلىل:  ؛ لرو د رد سرلرحت ،وحلال
(1) .

إلو  ،أ    ء يف عرري نهرل  ، غري كرل م  ردة مرل ف قرحت يف وحلورلة ، ولثلين: م  دة دللق  ء

    ﴿ :لقررول وهلل   ررلىل ؛ولقرر ء ف رردئل ، ءكلنررت لو  قرر

﴾(2) غرري كرل مررل    رد دلل رر   إلو مل  هرل لو  قرر ء:  ،.  ولثللر : م  رردة دلل ر و 

﴿لقول وهلل   لىل:  ،أ  غاس ،ل ا                       

     ﴾(3)ل و  ولقرر ء إلو و   ررع  وضرر ل ال  ررد ي مررل  ف رره  .، 

 كل مل  ويف ر  ل ز ن ل  ال محرل هبرل قبرل  ،ور د  د س حت أل   للحال.  ردة وآلغسحت

﴿ هلل   رلىل:لقرول و ؛ف ردئل دلل ر و  ، ر ة أ  أمرحت ،ولدخول أ  د ده          

      ﴾(4)»(5). 

للرع دولنرل    قرد درني ودرل ولقرو   رشرت ول دة ل لن   ه  ور  غل ول ل ع، قد 

ني  أن ال جي اع ملء ولوورئز  ،وءة ول   يف رشع ول دة ردة  ه : م  ل ول ل  د »للفول  فقلل: 

 يف للرع مرل ول سرلمل مرل مت  ره ولرشرغ حت  ف خر لط وةنسرلب    سرد، ،فاكث  يف      و رد

                         
 [.  9( سو ة ولةالق، وآلغحت ]1)

 [.  558( سو ة ولبق ة، وآلغحت ]5)

 [.  9( سو ة ولةالق، وآلغحت ]6)

 [.  569( سو ة ولبق ة، وآلغحت ]9)

   (.84-8/88ولا ي )( 2)
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 إظ رل  رشفره.  م  رل  ةوغرل زمرلن  ،  فع قرد ه ، وحلهاحت.  م  ل   هو  خة  غذو ول قد

ول ن رحت.  م  رل فو رلمل  زم رل غر اهل فوره مرل  إل ل له أن غ ردم  غ ريء، ;ول ن حت للاةلق 

 لرذلع رشع وإل ردومل  ، إظ ل   ا ري فقده يف ول ع مرل ول راغل  ول جارل ،قضلء  ق ولا  

 ، م رلححت ولا نرحت ،رلوه أكث  مل وإل دومل رج ولوولد  ولولد.  م  ل وال  ول  حلق ولرا  

فلروا ولق رومل مرل  ..ف ي ول دة أ د حت  قوق. ; ولقولم دحق وهلل ولذي أ نبه  ،  ق ولولد

 . (1)«دل للع مل د ل مقلصدغل   ها ل ،ل دة م مل د وءة ول   و

، قرلل (2) ظلغ  ممل  قدم أن م  فحت د وءة ول    لوست غي ولا ض ولو ورد مرل ول ردة

 غري: رردة وحللمرل. ولثرلين:   برد  ،ول دة أقسلم: وة ل: م  ى مرل»: ولسووري 

قع رلو ل ولةالق دوقرني در وءة  مل   ،مل:  غي: ردة ول وىف ر  ل ز ن ل  مل غدخل هبل

 ول ارية ول ي ال مبل قة ل. ولثلل : مل فوه  ، موروءة ول بي ولذي ال غولد لثله ،ول   

سووء كلنت  ، ول  ى أعل   غي: ردة ولوروءة ول ي غاهل  بل ل ممل غولد لثله ،وةم ون

ول   . ول ودع: مل فوره فإن م  ى د وءة ول    أعل  مل ول  بد دلل دمل  ،لو  أق وء أ  أل  

                         
 (.  21-5/21( إرالم ولوق ني )1)

 ( ردملو  مل ول وغني رج للع م  ل:1/915حج )يف ول  واد ذكج ابن  ز ( 5)

 أن ول دة  لام ول جوز ود حت وللئحت رلم،  نحل رج غقني مل أهنل ال محل هبل..  1

 أن ول دة  لام ول ارية ول ي ال مال..  5

 أهنل  لام مل ول قو ..  6

 أهنل  لام ول لق ..  9

  للع ررشغل س حت    رلق.أهنل  لام مل  رـ م ة    علب إىل وهل د  أقلم غ.  2

 أهنل لو كلنت مل أنل وحلال لهلنت  وضحت  و دة   ئ مل للع..  2

   أهنل  لام ولةلقحت إ   ن لس ل  ال محل هبل..  8
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وةم ون  ول  بد أعل   غي ردة ولوفلة للادخول هبل ول ي غاهل محل ل  متيض أق و غل يف 

 . (1)«فإن ول دمل وخللص أعل  يف ول  بد ،أ  لء وةل  

 د لء رج مل  قدم فإنه ال مرلل لالرر اممل ررج قرول وةربرلء يف م  فرحت در وءة ولر    يف 

أي ملرروو  إللارلء ول ردة إلو ر فرت در وءة ولر    دللوسرلئل  أصل مواروع ول ردة،  إن

داصل مرش روحت ول دة  وحلهاحت ولةبوحت غي ملروو  م فواحت رشرل ،  غي مب وحت رج وجل ل 

ول دة غال  رلو ل للئبحت ول  بد مل  و  وجلالحت  إن كلنرت »:  ، قلل ولق ويف(2)م  ل

فال  ل     ردم وخ ال  وةنسلب،ةهنل رشرت ل وءة و ؛م قولحت ول  ى مل  و  وجلالحت

                         
   (.2/911 ونه  ك ل  ولق لع ) .984وةلبله  ول هلئ  ص( 1)

لجلا والسرالمي وةررج غر مت  رلغحت و1952يف ول لصاحت وجلاوئ غحت أ وخ  س حت  عقد مؤمتج نسالي( 5)

  وس بدول ول ردة دلله رف ولةبري، ،ىل إلالء ردة ولةلقحت  ول وىف ر  ل ز ن لإعل حت،  ملرل ولؤمت  لإل

 .ن   ا   مل آخ  د د ولةالق أ   فلة ولا   مبلرشةألو  بت أن ول أة عري  لمل نلز هلل إدحو  

م  ري ولردغل  ولفرغحت يف للرع  د  وصرل رج  أس   ولردك و  نفر ف غر - قد أرلل رلامء وةزغ   

نرام غسر ون إىل إ فض   ول لم ل وصول  غذو ولؤمت ،  أكد و أن ولذغل غ غد ن إلالء ول ردة  -ولوقت 

ف ري لوسرت  لل ردة فو رل  هر غ  للار أة،فأن  هون ول أة يف  اع م حط لبوه دا الع وحلووونرل ، 

أن  وصرول  غرذو أكرد و    ن اروودط أ  قرو ،كإنلث وحلووونل  غ دو هلل ولذكو  يف أي  قت مرل مل

مواحني أن غ لك روومل ن سوحت  ،ولؤمت  غي داثلدحت ول  ل   ملغل رج ولرشع  ن أة رج أ هلم وهلل

دلإلارلفحت وىل وجلوونر  والن امرورحت،  أن وحلهارحت مرل ول ردة  ،يف ولا و   ولةالق ال دد مل م ورلئرل

ىل رض  ة والل راوم دلل  روص إمحل مرل ردمره، م رريغل لو كلن غ لك إلوست قل ة رج م  فحت مل 

  ردم والن  لمل يف أمو    مل  فو ل ن وص قلر حت. ولوو ملة يف غذو ول ان،

 ونه : م  دغل  نبل ولقل ، رج ول ودط: 

http://www.nabde.com/vz/reply.php?UserID=1&Quote=1&QuoteSubject=1&SubjectI

D=130&MainID=3 . 
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 جت  يف   مل ن حت أن ول دة جت  يف ولوفلة رج د ت ول د، غذو ولونه غي م قولحت ول  ى،

فلرام  ،ولةالق  ولوفلة رج ولهبرية ول لوم د وءئل دسب  ولاوبرحت  عريغرل غرذه لرلئبحت ول  برد

ول و  رلات ولر وءة أم  كلن يف ول دة للئبحت ول  بد  ن  ف ل ل د د سبب ل مةلقل يف مجوع

 .(1)«ل لئبحت ول  بد حت  وز فم وْ  ز  ال،

ول ل ع وحلهو  ر دمل  اع أ هلمه ن ل ل د هل حيقق م رلل. ول رلس د رو ة  

 ولبلملغرحت،ف ري مالئارحت إلنسرلن ولدغ رحت  إنسرلن ول غرف  إنسرلن  ،رلمحت يف كل ول  رو 

حت ول ةبورق يف كرل ولسر وغل   ممه  ، مووفقحت ةد لء ولبالمل ول لموحت  أد لء ولبالمل ول قدمحت

مل رلوم  م رل  ،  إن وة هرلم ولقة ورحت يف  بوئرل  ملالل  رل  دّ وحلضل غحت  مع مل جيم 

لوا ل ل خول    ول ي ال    بط ددالل  ل د     ال دخ ة  مل غ لل ل ول ل ع د لحت مدملة

لل لو  دام  سل ندل  ن ل لغل،ر ف ل وحلهاحت أ   ،فوام قىض وهلل   سوله يف    وذغل   فول  

 .(2)قد ه  قضله

لهل غ لك د ل مسلئل ول دة ول ي غي مب وحت رج ون  رلمل   رري فوره وال  ورل   مترلم 

ول اكد مل د وءة ول   ،  غذو ول وع مل مسلئل ول ردة د ري ررج والن  رلمل  فرق ول ةورل  

 -ولةبوحتول ل حت يف ول  و  ول قدمحت،  ال لع أن ول ةو  ولةبي ولهبري يف خم لف ولجلال  

غاهل أن غهون له أ    وا. يف  - ول ي م  ل م  فحت د وءة ول    دللوسلئل ولةبوحت وحلدغثحت 

 اري والن  لملو  ولسلدقحت د لء رج ول ةول  وجلدغردة،  غاهرل  وارو. للرع مرل خرالل 

 ول  رني ول للوني:

                         
   ( ول  ق ولسلملس  ولسب ون  وللئحت دني قلردة ول دمل  قلردة والس  وء.6/519ول   ق )( 1)

 موقع ولبوودحت ولةبوحت، ول ودط:  -ولدك و  ماومل نلظ  ول سواي  -ولة  ول بوي  ول ل  وحلدغ   ( ونه :5)

http://www.mediall1.com/legal-opinion/Islamicarticle/6.htm  . 
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 الفرع األول: عدة املطلقة اليت ارتفع حيضها ومل تدر سبب ارتفاعه:

يف ردة ولةلقحت ول ي و   ع  وض ل  مل  د  مرل  ف ره  - مح   وهلل  -ول ل   وخ لف أغل

 رج أ د حت أقوول:

مل ونقةلع  وض ل، فإن  -أي  س حت أل    -أهنل    ه  علل  مدة وحلال  القو  األو ي

، (2)،  وحل لدلحت(1) غذو غو قول ولللهوحت ردة وآلغسل ،مل غه   هبل محل ور د  دثال حت أل   

 .(3)ل ول لف ي ولقدغ  غو قو

أهنل    ه  أكث  مدة وحلال فإن مل غه   هبل محل ور د  دثال حت أل  ،  غرو  القو  الثايني

 .(5)،  قول ر د وحل لدلحت(4)قول ر د ول لف وحت

، فرإن مل غه ر  هبرل محرل -أي سر حت ألر    -أهنل    هر  أقرل مردة وحلارل  القو  الثال ي

 .(6)ول لف وحتور د  دثال حت أل  ،  غو أل غج ر د 

أهنل    د دلحلول ف   ه   نومله، أ     ه  إىل أن  بل  سل ولواس، ف   د القو  الجابعي 

 .(1)،  ول لف ي يف قوله وجلدغد(2)دلةل   ردة وآلغسحت،  إلوه لغ  وحل  وحت

                         
(، مر . وجللورل 5/981(، ولرشر  ولهبرري مرع  للروحت ولدسروقي )9/196( ونهر : مووغر  وجللورل )1)

(9/544)  . 

 (.  2/914(، ك ل  ولق لع )4/582(، وإلن ل  )2/296( ونه : ول   ع )5)

 للروحت ولبجريمري ، (9/21(،  للوحت ولبجريمي ررج رش  وخلةور  )8/166( ونه : هنلغحت ولح ل  )6)

 (.  9/84) رج رش  م  ج ولةالب

   .ول لمل  ولسلدقحت  :( ونه9)

 (.  4/582(، وإلن ل  )2/296( ونه : ول   ع )2)

   (.9/84ول ج غد ل  ع ول بود )، (9/21 للوحت ولبجريمي رج رش  وخلةو  ) ( ونه :2)

 (.  1/922(، ماع وةهن  )9/12(، ولبح  ول وئق )6/142( ونه : ددوئع ول  لئع )8)

(،  للروحت ولبجريمري ررج رش  وخلةور  8/166لغرحت ولح رل  )(، هن6/645( ونه : أس ى ولةلل  )8)

(9/21)  . 
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مع  ; ف ذو قول ا وف ندو  »:  ولقول ول ودع غقول ر ه لوخ وإلسالم ودل  واوحت 

 مت رع مرل ول هرل   قرت  لن  رل إلوره، أ ز  ;ذي ال  رايت ولرشرغ حت داثلره مل فوه مل ولرض  ول

 .(1)«! غؤلن هلل فوه  ني ال م ل  إلوه

أمل دقوحت وةقوول فقد   ري فو ل وال  ول  للحال  م ي د وءة ول   ،  لهرل ولقرول 

 ،فإهنرل مت رع مرل وةز و  ،ةن رلو رل يف  ةوغرل ول ردة رض و»ولثلين غ د أا   ل؛  للرع 

،  أمرل ولقرول وة ل ف رو (2)« غ رض  ولا   دإجيلب ولسره ى  ول  قرحت رلوره ، مبا ملوئام

يف  نرل رلرق وم أ ره  ، فقرد قرللأقووغل مل ن حت أنه قد  ه  دره رار  درل وخلةرلب 

فإلو  ،جتلا  س حت أل  ): ال  د ي مل  ف ه ،فل   ع  وض ل ،فحلات  وضحت أ   وض ني

 . (3)(فذلع س حت ،ل     د دثال حت أ ،مل غس بل هبل محل

 لوا ول ومل مل غذو ول  ض دولن وخلرال  يف ولسرالحت،  م لق رحت وةقروول،  دورلن ولر ون.، 

 إنام ولق ومل دولن  ا ري ول قدم ولةبي يف ملل  سلئل م  فرحت در وءة ولر    ررج وحلهر  يف غرذه 

 أة أن  رودن أ ال  ولسالحت،  ظلغ  ممل  قدم أن أصرحلب وةقروول ولثال رحت وة ىل أ ومل و مرل ولر

 ،فرإلو مل غربل وحلارل فو رل»، ل  ل  در وءة  مح رل -غي علل  أ  أقىص أ  أقل مدة وحلال  -مدة 

،  إلو كرلن للرع (4)« ال رحت ألر   ،ف   رد د رد للرع رردة وآلغسرل  ،رل  د وءة ولر    ظرلغ و

برول كذلع فلل حن دج لز ولونل  فوق ول و وحت أ  فحن غ مون وحلارل يف ولردم أ  يف ول

ك ول د حدغد محل غذه ول أة مل ردمره،  مرل  ر  فرال  لنرحت إىل أن    رد مرل و   رع  وضر ل 

                         
 (.  69/59( ماوع ول  ل ، )1)

 (.  8/84( ولا ي )5)

 .  1191(  قدم أل جيه ص6)

 (.  8/88( ولا ي )9)
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مع م ورلة ول اكد ربول  مرل  ،(1)سو،  ال حت أل   إلو  بني ردم محل ل دلس خدوم ولوسلئل ولسلدقحت

ردم  نومل وحلال د ه و  ول حن داكث  مل  سولحت أ  مع فرل ق زم ري ال غقرل ررل أسربورني 

 ،  وهلل   لىل أرل .(2)ول  لئج ولسلبوحت وخللرئحت ول ي  قدمت وإللل ة إلو لل اليف 

 الفرع الثاني: إذا ارتابت املعتدة يف وجود احلمل:

كه و  أمل و  وحلال مل وحل كحت  ون  لخ  -إلو و  لدت ول  دة عري وحللمل يف كوهنل  لمال  

 مح ر  وهلل  -فقد نرن ول ق رلء  - (3) دهيل  عري للع ملولبةل  ونقةلع وحلول  نا ل وللبل 

رج أهنل  بقى م  دة  ال مل لألز و   إن ون  ت ول دة ولق  ة لاري وحللمل   ى  ا ل غرذه  -

  :،  مل ن وص   يف للع- (4) إن رلل غذو ولودن لس وو  -ول غبحت 

ف   رد  وةم  ر دنل يف ول أة وحلر ة غ روىف ر  رل ز ن رل،»: وإلملم مللع قلل [ 1]

أهنل ال   ه. إن و  لدت مل  وض  ل   رى  سر  ئ ن سر ل مرل  لرع  ، د حت أل    ررشو  أ

  .(5)«ول غبحت إن خلفت وحلال

                         
ولوسرورحت ، 1588ص -ول ووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وةرسة ل رى ولر ون.  ( ونه :1)

 .  982ص - ق وحت ةمحد ك  لن ولةبوحت ول

   .1181( ص5)

   (.2/912ك ل  ولق لع ) ( ونه :6)

أ  ولةلقحت إلو و  لدت يف وحلال دحا يف دة  ل فإهنرل ال ز ن ل أن ول وىف ر  ل : نن ولللهوحت رج مثال  ( 9)

أم أ د رل   مل ولسر نيرج خال  دو    يف كوهنل سسل   -مل لألز و  إال د د ميض أقىص أمد وحلال 

  فإن مضت ولدة  زومل  ول غبحت مهثت   ى     ع ول غبحت مل أصل ل. -

(، مووغ  وجللول 988، 2/989ول ل   وإلكلول ) (،9/196لخ يش )]ونه : رش  خم ف خلول ل 

(9/194 ]) 

:  قوله إهنل إن و  لدت مل  وض  ل غقرول» : اا  الباجي (،6/614) ول  قى( ولورا مع رش ه 2)

فإهنل ال حيرل هلرل ول هرل    رى  رذغ   قلمت أ د حت أل    ررشو فل  لدت مع للع مل  وض  ل،إن أ

 «.   لع ول غبحت إلو خلفت وحلال
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ةهنل ال  د ي  ؛ إن أ فت ردئل ، ال   ه. ول  لدحت»: قلل وإلملم ول لف ي [ 5]

 .(1)«مل ردئل

وحلارل مرل  م  له أن  ر ، أمرل و   ، إلو و  لدت ول  دة»: قلل ودل قدومحت [ 6]

 ،فال خيلو مل  ال رحت أ روول: أ ردغل ا  كحت أ  ن خحت  نحومهل  لهت غل غو محل أم ال

فإن  ، بقى يف  ه  والر دومل   ى  ا ل ول غبحت لفإهن ،أن مدث هبل ول غبحت قبل ونقضلء ردئل

فإن زولت  دلن أنه لروا دحارل  بو رل أن رردئل ونقضرت  ،دلن محال ونقضت ردئل دوا ه

ةهنل  ا نت  غري يف  ;فلل هل  دلرل  ،ول  و . فإن ز نت قبل ز ول ول غبحتدللق  ء أ  

 . (2)« ه  ول  دو  يف ولهلغ 

فررإن كلنررت ررردئل دررلةق وء أ  دلل رر و    أمررل ولسرروغبحت،»: قررلل ودررل  ررام [ 9]

ف ذه وم أة  ا ال داهنل لوست  لمال ، لوست موق حت دذلع   أهنل  لمل،إال أهنل  قدّ  فامت  ل،

 ال  وقل أهنرل  ، ال  وقل أهنل مل ل و  ول  و    ام ، وقل أهنل مل ل و  وةق وء قة ل مل

ن لر  للرع  سرل  م رلغدة. فرإل غري  -دال لرع  -غذه ص   ل  امل ل و  وةمحلل د ال

أ   روقل  ،كذلع فال دد هلل مل ولودن   ى  وقل أهنل  لمل ف هرون رردئل  ارع محل رل

ةهنل قد متت ردئل ول  لحت  ;للء  إلو أغق ت أهنل ال محل هبل أهنل لوست  لمال ف  ا   إن 

 .(3)«-إمل وةق وء  إمل ول  و   -دام أ نب ل وهلل   لىل مل ولةالق 

                         
) لررو( )و  لدررت( أي »(: 168-8/162يف هنلغررحت ولح ررل  )  الااجميل اااا و(.8/656وةم )( 1)

)مل  ر ه.( آخر  د رد  لهت يف أهنل  لمرل لونرومل  قرل أ    كرحت )فو رل( أي ول ردة دراق وء أ  ألر  

وةق وء أ  وةل   )  ى  ا ل ول غبحت( دامل ة قوغحت رج ردم وحلال،  غ نع فو رل للقوودرل، إل ول ردة 

.  ونهر : م رحت «لام  ل دوقني فال أل   م  ل إال دوقني، فإن نهحت م  لدحت فبلررل  إن درلن أن ال محرل

   (.2/82(، ما ي ولح ل  )595-8/591ولح ل  )

 (.   6/149(، رش  م   ى وإل وملو  )4/588(، وإلن ل  )2/268 ونه : ول   ع ) (.8/45ي )ولا ( 5)

 .  (21-11/21ولحج )( 6)
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 ز ول  غبحت مثل غذه ول أة دلس خدوم ولوسرلئل ولةبورحت وحلدغثرحت له رف وحلارل أ  

 -دن مردة روغلرحت م  فحت د وءة ول    م ل   م ورس يف غذو ول ف،  ال  لنحت أن  رو

لا ول غذه ول غبحت، فلل حن دج لز ولونرل  فروق ول رو وحت أ   -قد  س ا  لس وو  

فحن غ مون وحلال يف ولدم أ  يف ولبول ك ورل د حدغرد محرل غرذه ولر أة مرل ردمره، 

  وهلل   لىل أرل .  

أن مل ملع أمحت دسب  مل أسبلب وللع فإنره ال حيرل  رج - مح   وهلل  - و  ق ول ق لء

؛ (1)أ  دواع وحلال إن كلنت  رلمال   ،له  رؤغل   ى  س  أ دحوضحت إن كلنت ممل مول

وال غر ذا  ت   تاى  ،ال توطأ  ام   تى تضع)  سبي أ رلس:يف  للع لقوله 

 .(2)(حتيض

 وحلهاحت مل مرش روحت والس  وء غي:      د وءة ول    م  ل  مل وخ ال  وةنسلب؛ 

  .(3)إل إن   ظ ول س  مل أغ  مقلصد ولرشغ حت وإلسالموحت

                         
-2/689(،  للرروحت ودررل رلدرردغل )11/91(،  هالررحت فرر . ولقرردغ  )2/51( ونهرر :  بوررني وحلقررلئق )1)

، أسر ى (9/692(، مر . وجللورل )5/941(،  للوحت ولدسوقي )9/122(، مووغ  وجللول )682

(، 4/612(، وإلن ررل  )8585(، م ررحت ولح ررل  )8/129(، هنلغررحت ولح ررل  )6/911ولةللرر  )

 (.  2/288(، مةلل  أ يل ول  ى )2/962ك ل  ولق لع )

 .  1181(  قدم أل جيه ص5)

(، ك لغرحت ولةللر  9/122(، مووغر  وجللورل )2/58(،  بورني وحلقرلئق )16/192( ونه : ولبسو  )6)

(، 8/24(، ولا ري )981-9/981(،  للوحت وجلارل )2/118(، ما ي ولح ل  )5/159ول دلين )

 (.  2/241مةلل  أ يل ول  ى )



 

 

3992 
 

 روقل در وءة  أال  -(2)خالفرل  للجا رو  -ونروب والسر  وء ل (1)لهل ولرو  ولللهورحت

 للع كان  هون وةمحت قرد و ل، فهل مل ُأمل رلو ل وحلال فال وس  وء ف مح ل مل وحلال، 

                         
 للرروحت ولرشرر  ولهبررري مررع  (،5/152(، ك لغررحت ولةللرر  ول دررلين )9/122مووغرر  وجللوررل ) ( ونهرر :1)

   (.9/692م . وجللول )(، 5/818ولرش  ول اري مع  للوحت ول ل ي )(، 5/941ولدسوقي )

ماخرذ  أخذ و د اوم وة لملغ ،  أن  و والس  وء م ، ول دة،  قد  ار. ودرل ولقرو   وا مهور( 5)

ال جيروز   ء ولسربوحت   رى »( فقرلل: 814-2/819وجلا و   أنرلب ر ره،  للرع يف ك لدره زومل ول رلمل )

مل  هرل مرل  غ ل  د وءة  مح ل، فإن كلنت  لمال فبواع محل ل،  إن كلنت  لئال فبان مول  وضرحت. فرإن

دان  لات ر د ولبرلئع  خ لف فو ل  يف ولبه ،  يف ول ي غ ل  د وءة  مح ل:ول و  وحلول فال نن فو ل،  

   دلر ل رقو  وحلول  مل غةاغل،  مل خي ن ل رل ملهه، أ  كلنت ر د وم أة  غي م رونحت فلن قلرت ر  رل 

واعتباارا  أخادا بعماو  األ اديا ،ه، إىل  نل، فا ن  ول لف ي  أدو   و حت  أمحد والس  وء يف للع كلر

...  قلل آخ  ن: ولق رومل مرل والسر  وء ول لر  در وءة ولر   ، بالعدة  ي  جتب مع العلم برباءة الج م

فحو   وقل ولللع د وءة     وةمحت فله  رؤغل  ال وسر  وء رلوره، كرام   وه ربرد ولر زوق ررل م ار  ررل 

]ربرردول زوق  (نررت وةمررحت رررذ وء مل غسرر  ئ ل إن لررلءإلو كل) قررلل: رررل ودررل رارر   أغرروب رررل نررلفع

ر ه...  قد قلل أدو ول بلس ودل رسغج  أدرو ول برلس ودرل  واورحت:  "صحوحه" لك ه ولبخل ي يف  [15412

نرن ررلم  ،  دقوهل  نقول،  لوا رل ول بري إنه ال جي  وس  وء ولبه  كام ص. رل ودل را  

لع رج أي  للحت كلنت،  إنام هنى رل   ء ولسبلغل   رى  ضرع يف  نوب وس  وء كل مل جتدمل له رلو ل م

 وومل ل  مول  ووئل ل. فإن قورل: ف اومره غق يضر مر غ    ء أدهرل غل قبرل والسر  وء كرام غا  رع 

  ء ولثو ا قول ن  ،  علغ ه أنه راوم أ  إرالق ظ   ولق رد م ره فروخن أ  غقورد ر رد ون  رلء مونر  

)مان كاان ياؤمن باا  والياو  االخاج فاال يف  دغ    غ رع:  قوله   خين أغضل دا  وم والس  وء،

،  خيررن أغضررل داررذغ  ول ررحلت  ال غ لرر  لرره [12448]أمحررد ياانكح ثيبااا ماان الساابايا  تااى حتاايض(

وال توطاأ  اما   تاى تضاع، وال غار ذا  خمللف... فإلو  املت قول ول بي  ق ول امل  نرد  قولره: ) 

    لع م ه أن ول ومل داري لو  وحلال مرل جيروز أن  هرون  رلمال  ظ [،1181] قدم ص( ت   تى حتيض

 أن ال  هون، فواسع رل  رئ رل خملفرحت وحلارل؛ ةنره ال رلر  لره درام ولر ال رلوره  مح رل،  غرذو قللره يف 

ولسبول  ل دم رل  ولسلت دحلهلل.  رج غذو فهل مرل ملرع أمرحت ال غ لر   لهلرل قبرل وللرع غرل ولر ال 

الا مل غةاغل   ى غس  ئ ل دحوضحت، غذو أم  م قرول،  لروا د  برد مرل ال م  رى لره،  مح ل رج محل أم 
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 لات ر د ولبلئع    دلر ل رقو  وحلول  مل غةاغل  مل خي ن ل رل ملهه، أ  كلنرت 

،  وخ رل ه (1)ر د وم أة  غي م ونحت فلن قلت ر  ل إىل  نل،  غذو غو قول ولهلغ غرحت

 - (4) ول وكلين ،(3)  لاوذه ودل ولقو ، (2)ك وخ وإلسالم ودل  واوحت مجع مل ولحققني:

 غري رردم م  فرحت   للرع ةن ول لرحت م قولرحت يف والسر  وء، ؛- مح   وهلل   لىل مجو ل  

د وءة ول   ، فإلو ر فت د وءة ول    فال  لنحت لالس  وء  و ئذ؛ إل وحله  غد   مع 

، قلل ولق ويف  فلام كلن يف ول دة للئبحت ول  بد  ن  ف ل ل »: رل ه  نوملو   ردمل 

 والس  وء   وفوحت ل لئبحت ول  بد، ع ول و  رلات ول وءة أم ال؛د د سبب ل مةلقل يف مجو

  ردم وخر ال  وةنسرلب، دل غو م قول ول  ى ل وءة ول   ، ،مل   مل فوه غذه ول لئبحت

؛ - غي والس  وء  -سقةت ولوسولحت إلوه ، - غو ول وءة  -فلذلع  و    ل ول  ى 

 .(5)«حل ول ولق ومل

ال  يف غذه ولسالحت، لهل ولق ومل دولن  ا ري ول قدم ولةبري  لوا ولق ومل غ ل دولن وخل

يف ملل  سلئل م  فحت د وءة ول    رج وحله  يف غذه ولسالحت،  غذو ول را ري غه ر  نلورل  يف 

                                                          
فال م  ى الس  وء ول ذ وء  ول ارية ول ي ال حيال مثل ل،  ول ي ولووغل مل وم أ ه  غي يف دو ره ال ألر   

 .«أصال  نحوغل ممل غ ل  د وءة  مح ل

 (.  11/161( ونه : ولحج )1)

 (.  4/612(، وإلن ل  )69/81  ل ، )( ونه : ماوع ول5)

 (.  2/819( ونه : زومل ول لمل )6)

 (.  2/625( ونه : نول وة رل  )9)

 (.  512-6/519( ونه : ول   ق )2)
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قول ولللهوحت  مل  وفق  ؛ إل غ ب ي رج قوهل  أنه يف  لل ول اكد ربول  مل د وءة ول    مرل 

 دحوضحت،  وهلل   لىل أرل . وحلال فإنه ال  لنحت لالس  وء

 هرر  والررر اممل رررج قررول وةربررلء يف م  فررحت درر وءة ولرر    يف مسررلئل غاهررل  واررو. 

 مل خالل ول  رني ول للوني: والس  وء لاري ع ض ولو ء

حكـــم االعتمـــاد علـــى قـــول األطبـــاء يف معرفـــة بـــراءة الـــرحم يف األول: الفـــرع 

 :همسائل الطالق املعلق على احلمل وعدم

إلو رلق ول نل رالق وم أ ه ررج كوهنرل  رلمال  أ  عرري  لمرل: كران غقرول: إن ك رت 

، أ  غقول: إن مل  هوين  لمال  فانت رللق، -(1) مل غهل محل ل ظلغ و   -انت رللق  لمال  ف

  مح   وهلل وجتلغلن يف ول  لمل مع مثل غذو ول  لوق: -ل ق لء فل

ولرذغل غر  ن أن ررالق ولر أة  - مح   وهلل  -:  غاثل غذو والجتله ولللهوحت االجتاه األو 

 لر   رلال  وقع دهل  لل  يف وحللل؛  للع د لء رج أصل   أن كل   لوق للةالق دام ال غُ 

غذو إن مس ل يف للع ، (2)و ؛ دال ول ه  رام غ ل  ال قل  فإنه غهون رالقل  نلنا  ل  م،الغُ  

                         
ظلغ و  فرال إلرهلل يف  قروع ولةرالق ر رد وجلاورع إن قرلل هلرل: إن ك رت  رلمال  فانرت  إن كان تلها( 1)

 رللق،  غذو ظلغ .  

هلل: إن كرلن يف  مثله لوقلل  ،  ال دقلء رج ف   م هوك،ولةالق رلوه لل ع  ني غاني غ جا االواي( 5)

 لرو علر  ررج ظ ره مرل  لرف رلوره رلقرت يف وحلرلل، غذه وللوزة قلبلن أ  إن مل غهل فانت رللق، 

سرووء  نرد يف وللروزة  ب رلن أ  مل ،  - ك ح غه ل ق ب ألنه  م  ف ه أن فو ل قلبل أ  قلبني - لق غ حت

إن كرلن يف  قوله لهلغ ة وحلارل:أ   إن كلنت غذه ولبةوخحت  لوة أ  إن مل  هل،،  كذو لو قلل: وندغ

دة ع عالم أ  إن مل غهل يف دة ع عالم فانت رللق فو جا رلوره ولةرالق يف وحلرلل  ال غ  هر    رى 
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ولة    أنال. فإن كلن يف ر   مل غاا فوه أ  ما فوه  مل غ ال كلن مال ل رج ول وءة مل 

 إن قرلل: إن مل  أنرت ررللق إن ك رت  رلمال مل  ةلرق، يف غرذه وحلللرحت:فإلو قلل هلل ، وحلال

 . (1) هوين  لمال رلقت

در وءة وحلارل أ  يف مرلل م  فرحت  جتله ال غهرون لل قردم يف ولوسرلئل ولةبورحت د لء رج غذو وال

غرل  ولر ل ظ هبرل يف  لل ولةالق لل ع يف غاني؛  للع رج وحله  يف غذه ولسالحت ا ري ول    

 .فوهون ولةالق نلناو  دال ول ه  رل ن وجحت ول حن ولةبي د د للعغي الزمحت أ  ال، 

، (1)مررل وحل  وررحت - مح رر  وهلل  -جتررله مج ررو  ول ق ررلء  غاثررل غررذو وال االجتاااه الثااايني

ولذغل غ  ن أن رالق ول أة ال غقع نلناو  يف  رلل   لوقره دحارل  (3) وحل لدلحت (2) ول لف وحت

مرل  ور  -غ   ول وقل مل وحلللرحت ول ري كلنرت رلو رل ولر أة غ  ه    ى ول أة أ  ردمه، دل 

 للع د لء رج أصل   يف أن ولةالق ال  ؛ر د صد   ولةالق مل ولا   -وحلال أ  ردمه 

                                                          
ج فرر   فللبقرلء م  رل دقرلء رر لل رع يف ولوارني يف وحلرلل غررل غري الزمرحت أ  ال،، غه ر  مرل يف دة  رل

  لو رل  ون  لء ول لق رلوه رق  ولواني دان  لرد  د  رل رقر  ولوارني،ولةالق و جا ف م هوك فوه،

 =أنره مرع دل غ  ه ، فإن قلت: إلو رلق ولةالق رج ملخول ولدو  ال غ جا رلوه،»:  اا  الدسواي

ق يف مسرالحت رلق ولةالق رج أم  م هوك فوره  رلال  غ لر  مر،ال. قلرت: ول ر ق دور  ام أن ولةرال= 

  إنرام غرو م ارل ولوقروع يف ولسرر قبل، مقرق رردم  قورره يف وحلرلل ال إنره م رهوك فوره، (تم ملخْلر)

 إن كرلن يف دة رع إلرخ()فلرذو مل غ جرا،  أمرل مسرالحت   وةصل ردم  قوره د دم  قوع ول لق رلوره،

 «.فوهفللبقلء م  ل دقلء رج ف   م هوك  فللةالق م هوك فوه يف وحللل غل لام أ  ال،

(، ولرش  ول اري مع 641-5/641(، ولرش  ولهبري مع  للوحت ولدسوقي )5/25]ونه : ولد نحت ) 

 [.  (28-9/22)مع  للوحت ول د ي  رش  خم ف خلول للخ يش( 5/281 للوحت ول ل ي )

، (9/28(، رش  خم ف خلول للخ يش )624-2/628(، ول ل   وإلكلول )5/25لد نحت )و ( ونه :1)

   ( .9/119(، م . وجللول )82-9/89ول )مووغ  وجلل
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إن ك رت  رلمال  فانرت  أي قرول: -يف ك   وحل  وحت رج لك ا لسالحت ول  لوق رج  نومل وحلال    أاف( 1)

أي قرول: إن مل  هروين  رلمال  فانرت  -له    لك  و مسالحت ول  لوق رج ردم  نومل وحلال  ،- رللق

أي  -يف وحله   غي مسالحت ول  لوق ررج  رد ث وحلارل   لك  و مسالحت ق غبحت م  ل  مثل ل ،- رللق

 وحلهر  ر ردغ  يف ولسرال ني أن ولر أة ال  ةلرق قضرلء إال إلو  لرد   -قول: إن  بلت فانت رللق 

مل  ني ول  لورق؛ ةن  راخ  ولوارع إىل مرل  -ول ي غي ر دغ  س  لن  -ةكث  مل أقىص مدة وحلال 

ءة ول    مل وحلال  ني ول  لوق يف ولسال ني، ف ةلق يف ولسرالحت د د أكث  مدة وحلال غ ةي غقو ل  د و

 = غرذو غرو مرل رّلرق ،ةهنل مل  هل  لمال ،   ةلق يف ولثلنوحت ةهنل محلت د د ول ل ظ دللةالق وة ىل؛

يف  (2/114قلل ولرسخيسر يف ولبسرو  ) ،- أي  د ث وحلال د د غاني ولةالق-رلوه ولةالق =

 إلو  لد  د د غذو ولقول »: -أي قول: إن  بلت فانت رللق  - ث وحلال رج  دمسالحت ول  لوق 

ل  رلملث بزرةنل  وق ل أن غذو وحلبل كلن قبرل ولوارني،  رش  وحل ر   ز  ;ةقل مل س حت أل   مل  ةلق 

ةنرل  وق رل أن غرذو  ;د د ولواني،  إن نلء  ده ةكث  مل س  ني  قع ولةالق  ونقضت ول دة دللولرد 

، - غو مل إلو لرو  بلرت  - لملث د د ولواني،  إنام  قع ولةالق ر د  نومل ولرش   ولولد مل  بل

 ؛نلء  ده لس حت ألر   أ  أكثر   لهرل ةقرل مرل سر  ني مل  ةلرق أغضرل]إن[  ف  قيض ردئل دللولد.

فرإن ولولرد غبقرى يف ولربةل إىل سر  ني،  مرل مل غ روقل  ل قبل ولواني،بز جلووز أن غهون غذو ولولد مل  ز 

 .«مل ولرش  د د ولواني ال غ ال وجلاوءدونو

(،  للروحت 1/952(، ول  ل ، وهل دغرحت )69-9/66(، ولبح  ول وئق )6/92 بوني وحلقلئق ) ] ونه : 

 [.  (6/626ودل رلددغل )

(، 9/219(، ما ي ولح ل  )118-8/112(، م حت ولح ل  )615-6/611( ونه : أس ى ولةلل  )5)

 (.  9/624لوحت وجلال )(،  ل52-8/52هنلغحت ولح ل  )

(، رش  م   ررى وإل وملو  82-4/82(، وإلن ررل  )2/962(، ول رر  ع )8/621( ونهرر : ولا رري )6)

 (.  2/912(، ك ل  ولق لع )6/151)
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 .(1)ةن ول هل   لدت دوقني فال غا ل د ع غقع دلل ع؛

ال  ر رد صرد   ولةرالق مرل ولرا   غ ، أصحلب غذو والجترله أن  روقل  للرحت ولر أة 

 غاهل ولوصول إلوه إال دلن هل   ا  ل حلال ل،    غ ه  د د للع: 

أ  ةقل مل أكثر   ،  مل  ني  ل هه دللةالقةقل مل س حت أل  لم فإن أ ت دولد [ 1]

،  مل - ر رد ول رلف وحت  وحل لدلرحت  سر  ني ر رد وحل  ورحت أ دع سر ني ول ي غي  -مدة وحلال 

 رلوره ف هرون   ني  ل رظ ولرا   درللةالق،  بني كوهنل  لمال   ،غةاغل د د  ل هه دللةالق

،  ال  ةلرق (فانرت ررللق رللقل  مل  ني  ل هه دللةالق إن كلن قلل هلل: )إن ك ت  رلمال  

 . (إن كلن قلل هلل: )إن مل  هوين  لمال  فانت رللق

 برني أهنرل مل  هرل  رلمال  رني  ل رظ ولرا    ، إن مضت أكث  مدة وحلال  مل  لد[ 5]

 رلوه ف هون رللقل  مل  ني  ل هه دللةالق إن كلن قلل هلل: )إن مل  هوين  لمال   دللةالق،

 .(لن قلل هلل: )إن ك ت  لمال  فانت رللق،  ال  ةلق إن ك(فانت رللق

 أ ت دولد ةكث  مل س حت ألر    أقرل مرل أكثر   ، إن  راغل د د  ل هه دللةالق[ 6]

 نه  : ،مدة وحلال مل  ني  ل هه دللةالق

فإن مل حي ال أن غهون مل ولو ء ولثلين دان  لد ره ةقرل مرل سر حت ألر   مرل  رني )أ( 

،  رلوه ف هون رللقرل  مرل  رني  ل هره د ول ل ظ دللةالق بني أهنل كلنت  لمال ر  ،ولو ء

،  ال  ةلق إن كرلن قرلل هلرل: )إن مل (دللةالق إن كلن قلل هلل: )إن ك ت  لمال  فانت رللق

                         
 (.8/684(، ولا ي )8/24(، م حت ولح ل  )6/152( ونه : ددوئع ول  لئع )1)

للحت  و دة فقط،  غري ول رع يف أصرل ولةرالق، أن ولللهوحت ال غوق ون ولةالق دلل ع يف   مع مجاعاة    

أي إلو لع غل رلق أ  الا  غذه صو ة ماع رج ردم  قوع ولةالق فو ل. ونه : ول رل   وإلكلورل 

    (.915-5/911(، ولرش  ولهبري مع  للوحت ولدسوقي )1/968)
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 .( هوين  لمال  فانت رللق

 :ف  ل  قع وخلال  دو    رج قولني ، إن و  ال أن غهون مل ولو ء ولثلين)ب( 

ةن  ;داهنرل مل  هرل  رلمال  يف ولذغ  إىل أنه حيه  رلو ل  فذغ  ول لف وحت،  وحل لدلحت *

ولثلين،  رلوه ف هون رللقل  مل  ني  ل هه دللةالق إن كلن وةصل ردم وحلال قبل ولو ء 

،  ال  ةلرق إن كرلن قرلل هلرل: )إن ك رت  رلمال  (قلل هلل: )إن مل  هوين  لمال  فانرت ررللق

 .(فانت رللق

د وحل لدلحت إىل ردم  قوع ولةالق يف غرذه وحلللرحت مةلقرل   لغ  وحل  وحت،  غو  نه ر  *

لونومل ول ع يف  نومل مل رلق رلوه ولةالق؛ إل حي ال أن ول أة محلرت قبرل ول  لورق، كرام 

 حي ال أهنل محلت د ده، فال غا ل غقني ول هل  د ع ولةالق.

فروام  - مح ر  وهلل  -   وء غذه ول  لصول   لصول أخ ، خي لف فو رل مج رو  ول ق رلء 

دو   ، فوقع وخلال  يف م ع ولا   مل  رئ ل د د أن غ د  م ه ولةالق ول لق دلحلارل أ  

 ردمه:

فذغ  وحل  وحت إىل أن ولوقني غرو دقرلء ول هرل ،  يف  قروع ولةرالق لرع، فرال غا رع  *

ولا   يف غرذه وحلرلل مرل   ء ز ن ره، إال أن مرول د رد ول  لورق د ردم وحلارل فهرلغ  

 .(1)و ء ال  امل أن ال  هون  لمال  كالم     محت ول

                         
فجرلء  دولرد   رل،لو قلل: إن مل  هروين  رلمال فانرت ررللق  ال» (:1/952) يف الفتاوى اهلنديةجاء ( 1)

 إن  ، إن نلء  ةكث  مل س  ني دووم رلقرت ةقل مل س  ني م ذ  قت ولواني ال  ةلق يف وحله ،

 كذو إلو مل مل ال غ باي أن غق هبل   رى   لات د د ولواني ال غق هبل ال  امل أن ال  هون  لمال،

 . « ضع



           

 

 

 

3999 
 

،  مل  ر  فإنره ال حير م رلوره د وءة ول    مل وحلال لغ  ول لف وحت إىل أن وةصل  *

؛ -أي إن قلل: إن ك ت  لمال  فانت ررللق  -  ء ز ن ه إن رلق ولةالق دونومل وحلال 

رلرق  ،  لهرل غسر ح  لره أن غسر  أغل دحوضرحت، يف  رني أنره إنةن وةصل دقلء ول هرل 

حير م رلوره  رؤغرل  -دان قلل: إن مل  هوين  لمال  فانت ررللق  -ولةالق رج ردم وحلال 

   ى غس  أغل دحوضحت.

أمل وحل لدلحت فذغبوو إىل أنه جي  يف وحلللني والم  رلع مرل ولرو ء   رى غر   والسر  وء  *

 .(1)ول  فحت دوقوع ولةالق  ردمهدحوضحت؛  للع ةن ولو ء غا ع 

أنره يف  -كام غو ظلغ  مرل كالم ر   -أصحلب غذو والجتله مل ول ق لء  ال خال  دني 

 لل  وقل  لل ول    مرل ولر وءة مرل وحلارل أ  رردم ل ر رد   لورق ولةرالق دلحلارل أ  

                                                          
يف مسرالحت ول  لورق ررج  رد ث   ظلغ ه أغضل  أنه غس ح  ردم ولو ء إىل  ني ولواع،  قد ن روو 

 :(2/114وحلبل أن ولس ح  أن ال غةاغل إال دلالس  وء ل  و   رد ث وحلبرل، قرلل يف ولبسرو  )

 إن قلل: إلو  بلت فانت رللق  ال ل فورئ رل مر ة فلةفضرل لره أن ال غق هبرل  لنورحت   رى غسر  ئ ل »

 ر ر   ر ف رل أهنرل مل مبرل، فرإنّ جلووز أن  هون قد  بلت فةلقت  ال رل،  إلو  لارت   ;دحوضحت 

فلره أن غةاغرل مر ة أخر ،،  غرذو  للره  دردلول والسر  وء، ؛ بني ف وغ  مح ل حي ل دحوضرحت  و ردة

 (.  69-9/66.  ونه : ولبح  ول وئق )«ر ده ت  لهلل ململوم

 ل أين   اد  ردم لك  وإل رلال  ررج كرل نائورحت مه  ورل  دلإل رلال  ول ري لك ئرل يف أ وأنبه هنا( 1)

وحلدغ  رل والجتله ولثلين جت بل  لل ه و  ولذي ال ملورري لره؛ إل إن مجورع ول لومرل  ولروو ملة ملوخلرحت يف 

  لع وإل لال .  
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ردمه أنه غ  ني وحله  داون  للع،  مل  ز  فهل غرذه ول  لصرول ول ري لك  غرل غري يف 

 لوا إال.  (1)وحلقوقحت مل دلب مقوق ول ل 

لء رج غذو غاهرل والسر ا لء ررل كرل غرذه ول  لصرول دلسر خدوم ولوسرلئل ولةبورحت  د 

فلل حن دج لز ولونل  فوق ول رو وحت أ  فحرن  د وءة ول   ،وحلال أ    فحت وحلدغثحت ل

غ مون وحلال يف ولدم أ  يف ولبول ك ول د حدغرد محرل ولر أة مرل ردمره،  مرل  ر  م  فرحت 

  قوع ولةالق مل ردمه.

ي وةم   ه و  ول حن داكث  مل  سولحت، أ  مع فل ق زم ي، للح رول ن   قد غس در

، لهرل غرذو خرري (2)رج ن وجحت مققحت م ل ولثقحت هبل،  غاهل والر اممل رلو ل يف د لء وحلهر 

 مل ون هل  أل   أ  س وو  ل  فحت  قوع وحلال مل ردمه،  وهلل   لىل أرل .

 معرفـة بـراءة الـرحم    حكـم االعتمـاد علـى قـول األطبـاء يف     الفرع الثـاني:  

 :قبل إقامة احلد أو القصاص على املرأة

سرووء أكرلن  ،رج أنه ال غقلم وحلد ررج  لمرل   رى  ضرع - مح   وهلل  -و  ق ول ق لء 

 ، ال  قةرع إلو رسقرت ، ال  ر ن  إلو زنرت ،فال  ق ل إلو و  د  ،أم عريه لوحلال مل زن

ال ن لر  يف غرذو »: ل ودرل قدومرحت قرل  ال جتلد إلو قذفت أ  رشدت   ى  ضع محل ل،

                         
: أن  هون ولقلردة ولهلوحت م  قل  رلو ل، أ  م  وصل رلو رل ،  جي  رد يف مقوق رل يف معنى حتقيق املناط( 1)

 ول  ع. 

 .  (6/811نه :   احت ول لظ  )و 

 .  1185-1181نه : مل  قدم ص( و5)
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 أمج وو رج أن ول أة إلو وروفت دللانل  غي  لمرل »: ،  قلل ودل ول ذ   (1)«خالفل  

  .(2)«ال   ن    ى  ضع محل ل لأهن

،   دغ  ول أة ولالمدغحت ولذي   وه مسل  دس ده ررل د غردة ولدلول رج مل  قدم 

وهلل، إين قد زنوت فة  ين،  إنه  ملغل، فلام كرلن  فجلء  ولالمدغحت فقللت: غل  سول) : فوه

ز  ولاد قللت: غل  سول وهلل،
ر اينمل   ُ  ز ملم مْل ز ملَّ  ُ ل لع أن  ز ملز فرووهلل، إين حلربج،  ،مرلراو ين كرام  ز

، قللرت: غرذو قرد أ. فلام  لد  (فاذهبي  تى تلدي، (3)ا المّ إ  )قلل:  رحتا ْ قز   ره دلل ربي يف خم

رة خبرا،  ،( تى تفطميه اذهبي فأرضعيه) لد ه. قلل:  رْسز
فلام فةا ه أ  ه دلل بي يف غرده كم

ولة لم، فدفع ول بي إىل  نل مل ولسلاني،  فقللت: غذو، غل نبي وهلل، قد فةا ه،  قد أكل

 ز هلل إىل صرد غل،  أمر  ول رلس ف مجوغرل، فوقبرل
ُح م دحجر ،  خللرد درل ولولورد    أزمز ز هبل فز

سبه إغلغل، فقلل:  فسب ل، فساع نبي وهلل  ،خللد ف مى  أس ل، ف  ضخ ولدم رج  نه

ان  لغفاج لاه ،خالد، فوالدي نفيس بيده مهال يا) كر  ر  . (لقد تابت توبة، لو تاهبا صا ب مك

جَّ رلو ل  ملف ت فوره أنره ال » :يف رش ره هلرذو وحلردغ   قلل ول و ي، (4)(أم  هبل فز ز

                         
 .  (4/98ولا ي )( 1)

 .115( وإلمجلع ص 5)

لإلمجلع، أمل وحل  وحت فل  أقف رج مل  هى وإلمجلع م   ، لهرل  وإلملم ول و ي  وتأيت  كاية        

(،  بورني وحلقرلئق 8/24ردم إقلمحت وحلد رج وحللمل م ق   ظلغ  يف مذغب  . ونه : ددوئع ول ر لئع )

    (. 2/592(، ف . ولقدغ  )6/182)

إن أدوت أن  سوي ررج ن سرع    روت    ن ري ررل قولرع.]رش  ول رو ي ل رحو. مسرل   أيي( 6)

(2/551  .]) 

   (.1242 ق  ) -دلب مل ورو  رج ن سه دللانى -  وه مسل  يف ك لب وحلد مل ( 9)
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لرئال غق رل  ؛وهادا جمماع علياه ،هأ  عرري لسووء كلن محل ل مل زنر ،  ن  وحلبج   ى  ضع

 .(1)«  جتلد باإلمجاب  تى تضع ، كذو لو كلن  دغل وجللد  غي  لمل ،ن و  ل

 ال  ،ل  روم أن يف إقلمرحت وحلرد رلو رل يف  رلل محل رل إ الفرل  » ولدلول مل ن حت ول  رى 

ب كلن وحلد  مجل أ  عريه؛ ةنه ال غرؤمل  لرف ولولرد مرل رسوغرحت ولرضر  سووء ،سبول إلوه

 .(2)«فو و  ولولد د وو ه ،  دام رس، إىل ن ا ولرض ب  ولقةوع ، ولقةع

 فوره: »فووئد وحلردغ  ول قردم: يف   ول و ي مثل وحلد فوام  قدم ولق لص، قلل 

، (3)«وهدا جممع عليه ،ال غق ن م  ل   ى  ضع ،أن مل  ن  رلو ل ق لص  غي  لمل

وأمج وو رج  »: (4) ()وحل ود ودل  لد قلل  أنره ال غقرلمل  ، أن وحللمل إلو قز زلْت رارد 

 ال جيروز أن غقر ن »مسر دال  لرذلع:   ودل قدومرحت،  قلل (5)«م  ل   ى  ضع محل ل

 ،أ  محلت د دغل قبرل والسر و لء ،سووء كلنت  لمال  قت وجل لغحت ،مل  لمل قبل  ا  ل

 ﴿  ررلىل:  فلقررول وهلل  سررووء كررلن ولق ررلص يف ولرر  ا أ  يف ولةرر  . أمررل يف ولرر  ا؛

  ﴾(6)، فوهرون إرسوفرل.    ، ودرل ملنره  ، ق ل وحللمل ق رل لارري ولقل رل

                         
 (.  2/514( رش  ول و ي رج صحو. مسل  )1)

  . (98-4/98ولا ي )( 5)

 (.  2/514( رش  ول و ي رج صحو. مسل  )6)

فقوره مرللهي،  .غو: ماد دل أمحد دل ماد دل أمحد دل  لد، ولق ربي، ول ر    درلدل  لرد وحل ورد( 9)

غرر(. مرل مؤل ل ره: )ددوغرحت  242غرر(،   رويف سر حت ) 251 أصويل،  م هل ،  فولسو .  لد س حت )

 ى للااويل(،   )ولهلول ( يف ولة . ولج  د  هنلغحت ولق  د(،   )خم ف ولس   

(، سرري أررالم ول ربالء 9/588، ول   يف خ  مرل عر  )589]ونه    مج ه يف: ولدغبل  ولذغ  ص  

 .  ([5/81(، ولوويف دللوفول  )51/618)

 (.  9/611( ددوغحت ولج  د )2)

 .  [66، وآلغحت ]( سو ة وإلرسوء2)



           

 

 

 

3391 
 

 ، أدرو ربوردة درل وجلر و  ،م رلل درل نبرل (1)قرلل:   رل ،دإس لمله رل ربد ولر محل درل عر  

إذا اتلات املاجأة ) :قرلل قللوو: إن  سول وهلل  ،دل أ س  لدومل ،دل ول لمت  ربلملة

وإن زنات    ،و تاى تكفا  ولادها ،ا   تقت   تى تضع ما يف بطنهاا إن كانات  اامالعمد

قرلل   ةن ول بي  ، غذو نن ،(2)(و تى تكف  ولدها ،تججم  تى تضع ما يف بطنها

ارجعاي  تاى تضاعي ماا يف بطناك. ثام ااا  هلااي ارجعاي  تاى ) :للالمدغحت ولق ة درللانى

.  أمرل ولق رلص يف علم ال نعلم بينهم فيه اختالفاوألن هدا إمجاب من أه  ال، (3)(تجضعيه

فألن مت ع  ،أ  إىل زغلملة يف  قه ،ولة  ؛ فألن ل م   ل والس و لء فوه خ وحت ولرسوغحت إىل وجللين

                         
  ل  م  و  م دو ل يف ك   وحلدغ ،  قد نقرل مجرلل ولردغل : وخ  ل  لهلاحت ) د  ل(،  غو وخناث( 1)

 514ص -غر 1644 - 1  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  - يف قوورد ول حدغ  ولقلساي 

، واساتمج (و )أخربناا (جج  العادة باالاتصاار عاىل الجماز يف ) ادثنا»مل ن ه:  رل ول و ي 

فيكتباون مان  ادثنا ى، هج ذلاك بايا  ال نفااالصطالح عليه من اديم األعصار إىل زمانناا، واشات

  .«)ثنا(، وربام  دفوا الثاء، ويكتبون من أخربنا )أنا(

 -غررر 1916 - 1  -لب ررلن  -دررري    -ملو  وله رر  ول لاوررحت  - ] ونهرر : فرر . ولاورر  للسررخل ي 

مقوررق: مورري  -غررر 1912 - 5  -ملم ررق  -ملو  ول هرر   -(، ول  ررل ولرر  ي الدررل مجلرررحت 5/516)

مقورق:  -ول غرلض  -مه بحت ول غلض وحلدغثرحت  - د غ  ول و ي للسووري  ،42ص - مضلن  ولدغل

 .  ([5/82) -ربد ولوغلب ربد وللةوف 

(؛  أ لره: )ولر أة إلو 5249 ق  ) -دلب وحللمل جي  رلو ل ولقومل -  وه ودل ملنه يف ك لب ولدغل  ( 5)

غرذو »: (6/168) م بل  ولانلنرحت ق لت رادو  ال  ق ل(،  غو  دغ  ا وف، قلل ولبوصريي يف

، « كذو ول و ي ر ه ربد وهلل دل هلو حت  غو ا وف،  وساه ربد ول محل دل زغلمل، إس لمل فوه ودل أن  ،

   .« غذو إس لمل ا وف مسلسل دللض  لء» (:8/585) قلل وةلبلين يف إ  وء ولالول 

 .  1111ص (  قدم ق غبل  6)
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 ةن يف  ،أ ىل  أ رر ، ،   وغررت ن ررا م  ررومحت ،م رره خ رروحت ولرسرروغحت إىل عررري وجلررلين

 . (2)(1) « غو   وم ،ولق لص م  ل ق ال لاري وجللين

  ةبوق وحله  ولسلدق إلو كلن محل ول أة ظلغ و   وا. ال إلهلل فوه،  لهل إلو وملرت 

ولرر أة أهنررل  لمررل،  مل غهررل محل ررل ظررلغ و ، ف ررل غقبررل قوهلررل دحورر  غررؤخ  إقلمررحت وحلررد أ  

  مح   وهلل: -غذه ولسالحت مل خال  دني أغل ول ل   اولق لص رلو ل أم ال

 لهل ولقليض غ هيل  قوهلل ال غهون  جحت يف  اخري وحلد، فذغ  وحل  وحت إىل أن م مل[ 1]

فرإن ولولرد  فإن مل  لد  مج ل لل وقل دهرذهبل؛ فإن قلل غي  بج  بس ل إىل س  ني، ول سلء،

 . (3)-ةهنل أقىص مدة وحلال ر د وحل  وحت  - ال غبقى أكث  مل س  ني

للحارل » رللروو للرع دران إىل قبرول قوهلرل يف للرع؛  (1) وحل لدلحت (4) لغ  ول لف وحت[ 5]

                         
 (.  581-8/581( ولا ي )1)

 (.  58/81  وحل  وحت ونه : ولبسو  )(  لذغ5)

 إن ل د و رلو ل دللانل فلملررت أهنرل  بلرت فاجر مل »(: 4/86يف ولبسو  )  ا  الرسخيسا( 6)

 ؛كام ال غهون  جحت يف ولسقط،  لهل ولقليض غ هيل ول سرلء قوهلل ال غهون  جحت فوام غؤخ  وحلد ر  ل،

ليض فرإنام غ نرع فوره إىل مرل لره دفر يف غرذو ةن غذو يشء غةلع رلوه ول سلء،  مرل غ رهل ررج ولقر

﴿ : وةصرل فوره قولره   رلىل ،كرام يف قرو  ول ل رل  ولبلب،               ﴾ 

فإن قلل غي  بج  بس ل إىل س  ني، فرإن مل  لرد  مج رل لل روقل دهرذهبل  [،8، وةنبولء/96ول حل/]

(، وجلروغ ة ول ررية 9/12.  ونهر : ولرد  ولخ رل  مرع  مل ولح رل  )«أكث  مل س  ني فإن ولولد ال غبقى

(5/121.) 

) لو وملرت( نلنوحت )محال صدقت(،  إن مل  ه   خملغله،  مل    د »(: 9/64أس ى ولةلل  ) جاء يف( 9)

   (.6/121.  ونه : ول ثو  يف ولقوورد )«ةن مل أمل و ه مل خي ن دلحللمل ;ده ولقوودل 
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 .(2)«فون  أن حي ل  للحال ، ال غ لا ل عريغل ،  لا ل مل ن س ل ،أمل و  خ وحت

أمل ولللهوحت ف  قوو دني وحلرد  ولق رلص، فرلك  وو يف  راخري وحلرد داجر مل ملررو، [ 6]

 إىل أن  سر  أل ول ي مل غقةع أغرل ول  فرحت دهرذهبل بز وحلز  - (3)عري لو  ز   أ  سود -ول أة 

                                                          
) إن وملرررت مررل  نررد رلو ررل ولق ررلص وحلاررل قبررل م  ررل إن »(: 2/262ك ررل  ولق ررلع ) جاااء يف( 1)

ونر  أن حي رل  لره كرلحلول فأمهل( ةن للحارل أمرل و  خ ورحت   لا رل مرل ن سر ل مل ن عريغرل 

) مبا   ى غ بني أم غل( و  ولرل لل  ن  له ولق رلص ) ال مربا حلرد( غ  ري لرو وملررت مرل 

 .  (2/221.  ونه : ول   ع )«أهنل  لمل قبل م  ل إن أمهل  مل مبا  ن  رلو ل وحلد

   (.8/581ولا ي ) ( ونه :5)

وملرت  -لو  ز   أ  سود فوج  وس  و غل ر د ولللهوحت قبل إقلمحت وحلد رلو ل مةلقل   ألن من كانت( 6)

أ  ولسررود قررد  ؛ خ رروحت أن  هررون  ررلمال  مررل ز ن ررل أ  سررودغل، لهررل إن كررلن ولررا  -وحلبررل أم ال 

 وس  أغل فال  لنحت الس  وئ ل  لنوحت.

(، 8/89(، رش  خم فرر خلوررل للخرر يش )648-8/648()2/219]ونهرر : ول ررل   وإلكلوررل ) 

 ([.9/655ولرش  ولهبري مع  للوحت ولدسوقي )

ردم  اخري وحلد مةلقل  دد ن ظ و  وحلال؛ إل إهن  ال غاخ  نره داجر مل وملررلء  ومقتىض كال  احلنفية 

  أة للحال إلو مل غ دق ل ول سلء، فال دلب أ ىل ردم  اخريه دد ن وملرلئ ل. ول

فقد ن وو رج ردم  اخري وحلد مةلقل  دد ن ظ و  وحلال أ  وملرلء ول أة له، قلل ودرل   أما احلنابلة 

مل  رؤخ  ال ر امل أن  هرون محلرت مرل ولانرى؛  ، إن مل غه   محل رل»(: 4/98يف ولا ي ) قدومحت 

] نرر  ولو وملغررحت يف ولبخررل ي:  « نرر  ولو وملغررحت  وجل  وررحت،  مل غسررال رررل وسرر  وئ ام ل برري ةن و

= اماجأة هادا،  )اذهاب إىل:   قرلل ةنروا[، 1242 وجل  وحت يف مسل :  2921، 2966، 6962

، 2865، 2881، 2992، 2991، 5294،5282، 5141]ولبخرررل ي: فااإن اع فااات فارمجهاااا(=

 . «  ن  ريل رشو حت  مل غس  ئ ل، ؤوهلل رل وس  وئ ل مل غام ه دس ،[1248 مسل : 



 

 

3396 
 

 -دل ده رو  أمرل و  وحلارل  ، أمل يف ولق لص فل  غقبلوو قوهلل داج مل ملرووغل دحوضحت،

؛  للع ةن يف ولق لص  قرل  آلملمري،  غرو مب ري - غو ال غه   يف أقل مل  ال حت أل   

  .(1)رج ول ل حت

 دلل ه  يف أقوول ول ق لء ول قدمحت نجد أن مر    مرل  وررى نلنر  وال  ورل  للحارل 

،  م    مل  ورى نلنر  رردم  راخري ولوونر  -كلل لف وحت  وحل لدلحت  -مله ولح ال  نو

مل  ورى وجللن  وة ل  -كللللهوحت  -،  م    -كلحل  وحت  - مع ردم مون  ظلغ  لذلع

يف  ررق وهلل لهونرره مب وررل  رررج ولسررلمحت،  وجللنرر  ولثررلين يف  ررق وآلملمرري لهونرره مب وررل  رررج 

غرذه ولر أة إلو  برت محل رل دوقرني مل جيرا إقلمرحت وحلرد أ  ول ل حت، مع و  لق وجلاورع ررج أن 

 ولق لص رلو ل، فال غوند خال  يف وحلقوقحت، إنام وخلال  يف مقوق ول ل  فحس .

                                                          
( د رد أن 4/558يف   احت ولةرللبني ) فبو    يف غذه ولسالحت خال ، فقد قلل ول و ي  أما الشافعية 

 غررذو إن أ ومل درره إلو »)ال غاهررل والق  ررلص مررل م هو ررحت خيللة ررل ز ن ررل(:  لكرر  قررول ولارراويل 

ةن ؛ الم  لع داجر مل ولخللةرحت  ولرو ء دارري ملرووغرل فلروا كرذلع إن أ ومل و وملرت وحلال ف و كذلع،

( د د أن لك    ململ وجلوغ ي فروام إلو 6/121، دو ام قلل ولا ك  يف ول ثو  يف ولقوورد )«وةصل ردم وحلال

 ورلر  أن ول  رى يف ولهرف ررل ق رل وحللمرل »مل  دره  له  ل ق غبحت ول  د دللو ء  و  امل وحلال ق غر : 

 «.    و ئذ فو باي أن ال   قود ددرووغل ف و ل  ى يف عريغل،  ل وجل ني ولح ال  نومله،ق خ وحتُ 

فإن كلنت ممل ال غ وقرع محل رل ق لرت د رد »(: 9/968 للوحت ول ل ي رج ولرش  ول اري ) جاء يف( 1)

   لرهوو،فإن مل غهل هلل ز    ال سود مل  س  أ إال إن وملرت محال  وخ لف أغل ول  فرحت أ ،والس  لدحت

 ول  ق دو  ل غ ل  درني ولق رلص مرل أهنرل ال  رؤخ  دردرووغل وحلارل، درل ال درد مرل ق غ رحت صردق ل 

كه و  وحلال أ  م كه أ  ل لملة ول سلء أن ولق ل غ ل  ق هلل،  يف ولق لص  رق آملمري  غرو مب ري 

 .  (9/619.  ونه :  للوحت ولدسوقي )«دخال  مل غ ل رج ول ل حت،
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 إلو كلن للرع كرذلع فرلل حن دج رلز ولونرل  فروق ول رو وحت أ  فحرن غ مرون 

إقلمرحت  ر     ور   مرل  وحلال يف ولدم أ  يف ولبول ك ول د حدغد محل غذه ول أة مل ردمه،

، لهل مع م ورلة مل  قدمت وإللل ة إلوه مرل أن وحل رول (1)رج للعد لء  وحلد أ   اخريه 

 د رل ق  ،رج ن وجحت مؤكدة غاهل والر اممل رلو ل قد  س دري إرلملة ول حن أكث  مل مر ة

 ،  وهلل   لىل أرل .(2)زم ي غاهل أن غ ل إىل  ال حت أسلدوع

 

 

*  *  *  * 

                         
(. 1/269) -ولوسرورحت ول ق ورحت لألن رحت لسر ود موف رحت ، 25ص - ني ل ا  علن  أ هلم وجل( ونه : 1)

وحلامغحت وجل لئورحت للج رني يف ، 815ص  -وخل ة  ملالئل يف ول قه وإلسالمي ل لراحت وجلل  وهلل  ونه : 

 .  194ص -مرية رديل ةظل ول ق ول  ولس حد حت 

 .  1181( ونه : مل  قدم ص5)
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  فوه مةلبلن:

، غقررلل أن ضررت (2)، أ  نررلقن وخللررق(1)إلقررلء وحلاررل نررلقن ولرردة لغااةياإلجهاااض 

وُل  ،وجلو   وهللء  ولضلمل أصٌل  و د» ، قلل ودل فل س:(3)ول أة:إلو أسقةت محل ل  غو زز ز

ء رل مهلنه درُسرحت ْب رله رلوره:ْضر ل فالنرل  ررل ولّ رءغقلل أْن ز  ،ول َّ و رله ر ره  علز ، إلو نزحَّ

غل ْت  لدز تم ول ّلقحت:إلو ألقز ضز ٌل  ، أزْن ز  .(4)«ف ي ُمْ م

، لهل ال ملنع (5) ألل  د ل أغل وللاحت إىل أن ل ظ وإلن لض غةلق رج ول لقحت خلصحت

ط  لدغل قبرل أن غهون ول  ب قد  وس وو يف غذو   ى أصبحوو غةلقون رج ول أة إلو سق

 .(6)إن لال متلم مد ه:

 ر   ماع وللارحت ول  دورحت دللقرلغ ة وإلن رلض دانره:خ    وجل رني مرل ولر    قبرل 

 .- (1)كام سوايت -،  غذو ول   غف م ا   دلصةال  وةربلء (2)ول    ول ودع

                         
 .ململة )  غر ض(-ف ل وجلو  -دلب ولضلمل -ململة )  غر ض(، ولقلموس ولحوط -ب لسلن ول   ونه :( 1) 

 .ململة )  غر ض(-ك لب وجلو  -ول بل  ول ري  ونه :( 5) 

 .ململة )  غر ض(-لسلن ول  ب  ونه :( 6) 

 .ململة )  غر ض(-م ج  مقلغوا وللاحت  ونه :( 9) 

 .ململة )  غر ض(-ول  ب  (، لسلن6/689) -ململة )  غر ض(  -ول ني  ونه :( 2) 

 .629ص -ولةلع رج أدووب ولق ع  ونه :( 2) 

 ململة )  غر ض(. -ول ج  ولوسوط  ونه :( 8) 

 .1111( ص8) 

-3399- 
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ررل ول  رى وللاروي، عرري أن أكثر  مرل  ( ال خي   وس  امل ول ق رلء لهلارحت )إن رلض

فو رر  ن رررل وإلن ررلض  (4) ولللهوررحت (3)، أمررل وحل  وررحت(2) وحل لدلررحت(1)ول ررلف وحت غسرر  ال ل

 .(1)،  وإلمالص(2)،  ولة  (6)،  وإللقلء(5)دا وملفل ه:كلإلسقل 

 : قد ر   ولبل ثون ول ل  ن وإلن لض وصةال ل  د دمل مل ول   غ ل  م  ل

وس بلن د ل خلقه، د  ل م  ل إلقلء ول أة ن و  ل مو ل  أ   ول  مل ن أن غ وش،  قد [ 1]

 (9) أ  مل عريغل.

  .(12)إهنلء وحلال دقذ  أ  خ    م ووه خل   ول   ، قبل أن غهون قلدال  للحولة[ 5]

إسقل  ول أة ن و  ل قبل أن غس هال مدة وحلال، سووء كلن وإلسقل  د  رل أمره، [ 6]

  .(11)أ  د  ل مل عريغل

 هنل ال أل   رل ول  ى وللاوي. دلل ه  يف غذه ول   غ ل  نجد كذلع أ

                         
 .(8/62(، هنلغحت ولح ل  )2/662(، ما ي ولح ل  )4/2ونه :م حت ولح ل  )( 1) 

 .(2/111 يل ول  ى )(، مةلل  أ6/619(، رش  م   ى وإل وملو  )11/26ونه :وإلن ل  )( 5) 

عرري  ،-فوام ورل رت رلوره  -حت )إن لض( يف أي ك لب مل ك   فقه وحل  وحتلارج وس  امل ك   أاف( 6) 

أين  ن  ررل مسرر  الحت يف د ررل ك رر  أصررول وحل  وررحت مثل:ك ررف وةرسو  رش  أصررول ولبررامل ي 

 .(6/611(، ول ق غ   ول حبري )9/56)

 .-فوام ورل ت رلوه  - يف أي ك لب مل ك   ولللهوحترج وس  امل كلاحت )إن لض(    أاف( 9) 

 .(6/88(، ول ل   وإلكلول )8/155ونه :ولبسو  )( 2) 

 .(2/568(، مووغ  وجللول )51/2ونه :ولبسو  )( 2) 

 .(9/289(، ولد نحت )9/88ونه :ولبسو  )( 8) 

 .(6/989(، أ هلم ولق آن الدل ول  ت )8/652ونه :ددوئع ول  لئع )( 8) 

 .88ص -ونه :أ هلم وإلن لض إلد وغو  ماد   و  ( 4) 

 .611ص -ونه :وإلنجلب ول  لري لحاد زغ ة ( 11) 

 .81ص -ونه :مد، مرش روحت وس خدوم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال ( 11) 
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 أمل وإلن لض يف وصةال  وةربلء فقد رّ   د دمل مل ول   غ ل  ول قل دحت،  م  ل:

يف  قررت ال غسر ةوع ول رروش فوره خررل    ،خر    وجل رني مررل ولر    قبررل وك املره[ 1]

  .(1)ول   

  (2) إف وغ م وغل  ول    قبل إكامل ناو وجل ني ولوظو ي.[ 5]

  (3) م ول وحلال قبل دلوغ وجل ني م  لحت قلدلوحت وحلولة.ونقذو  [ 6]

ّ  فقد (4) غبل  وجل ني م  لحت قلدلوحت وحلولة إلو    له ررش ن أسبورل  مل ول لقو. ؛  مل  ز

 .(5)«خ    م وغل  وحلال قبل ررشغل أسبورل  » رّ   د ض   وإلن لض دانه:

وحلال مرل أ ل غروم آلخر   وضرحت  لهل ال دد مل ول  به غ ل إىل أن والربلء حيسبون مدة

اب  خجو  حمتويا  احلم  ،  غذو غ  ي أن وإلن لض يف ر   وةربلء غو:(6)قبل وحلال

يوماا  مان  041، أي ابا  (2) اثنن وعرشين أسبوعا  من بداياة آخاج  يضاة  اضاتها املاجأة

  .آخج  يضة  اضتها املجأةيوما  من  054التلقيح أو اب  

                         
 .658ص  -ونه :ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل لخو ي ( 1) 

 .84ص -ول سلئوحت  ول ق  ةمحد وجللد ي ونه :وجلدغد يف ول  ل ، ولرشروحت لألم وض ( 5) 

 .151ص -ونه :موسورحت وحلال  ولوالملة ة الم ولقووساحت ( 6) 

، وجلدغد يف ول  ل ، ولرشرروحت لألمر وض ول سرلئوحت 11ص-ونه :م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل  ( 9) 

مرد، ، 151ص -، موسورحت وحلارل  ولروالملة ة رالم ولقووسراحت 84ص - ول ق  ةمحد وجللد ي 

 .85ص-مرش روحت وس خدوم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال 

 .11ص-ونه :م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل  ( 2) 

 .82ونه  مل  قدم ص( 2) 

اال قضلغل فق وحت م ل ة ل خبحت  -مل.م بل  ول ويل ولسود محلمل  -ونه :قضلغل  الث يف وإلن لض ( 8) 

 -ولقلغ ة  -مةب حت وةخوة وةلقلء لةبلرحت وة فست  -مل أسل ذة كلوحت ولرشغ حت  ولقلنون دللقلغ ة 

 .(6/624) -م 5115غر/1955
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 :(1)ربلء إىل نورنيغ قس  وإلن لض ر د وة 

 ، غو ولذي حيدث مل ن أن غقوم لخن مرل دإ دو رهيالنوب األو ياإلجهاض التلقالي

أ  ن وجحت  نومل خلل  لبوغضحت وللقححت،ولح و، ولو و ي لخلل يف كان حيدث ن وجحت  نومل 

أم وض رلمرحت يف  دسب   نومل أ  ،رووب خلقوحت يف ول   كونومل يف ن لز ول أة ول  لسيل 

 دث غذو وإلن لض رلملة يف فوة مبه ة مل وحلال. حي، وةم

 غرو ولرذي غ رومل ةسربلب خل نرحت ررل نارو وجل رني  يالنوب الثاينياإلجهاض املادك 

 غرذو ، - أي د  رل فلررل- ور  غ رومل ةسربلب خل نورحت  ،ن سه  وسر ا و ه يف ولر   

 ةسبلب م  دملة. قد غ   رادو   ،وإلن لض قد غ   خةا  

 مل دللبح  يف غذو ول  ل. ول وع ولثلين غو ول و

، - دال ول ه  ررل  ها رل ولرشرري -غ لك مل وفع كثرية لإلن لض يف  وقع ول لس 

 غاهل  قسوا ل إىل قساني: 

  مل صو  غذه ولد وفع:

لض ردم  عبحت ولوولدغل أ  وإلنسلنوحت لإلن  ولد وفعوإلنسلنوحت:  مل أد ز  ولد وفع[ 1]

                         
، م رهلحت وإلن رلض 515ص -ونه :ولوقف ول ق ري  وةخالقري مرل قضروحت ز ع وةرضرلء للبرل  ( 1) 

، ر لع مل وحلارل 95ص -، ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن 54-15ص-لحاد ريل ولبل  

 .658ص - إىل ولوالملة ل لخو ي
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وإلنسلنوحت ر د د رل ولبرل ثني أن غهرون وحلارل  ولد وفع،  مل (1)أ دمهل يف كث ة وة المل

 .(2)نلجتل رل وع  لب أ   قلع م م  نحو غذو

فرإن د رل  ؛والن امرورحت يف ول رلمل ول قر  ولرد وفعوالن امرورحت: مرل أرهر   ولد وفع [5]

 .(3)أ       أن ولة ل وجلدغد غثقل كلغل لوةرس  لجا إىل وإلن لض  و ام   جا 

ول خ روحت ملخرول ولر أة يف موردون ول ارل،  غرذو  ولرد وفعول خ روحت:  مرل  ولد وفع[ 6]

غسب  هلل والن الل رل دو  ل  ئ هبرل مرل   دورحت وة المل، أ   عب  رل يف ولحلفهرحت ررج  لرلق  ل 

 .  (4) مجلهلل

                         
 .  626-621ص -وة هلم ول  لحت دلحلال ل لئ حت أمحد ( ونه : 1)

ملحرق دلل ردمل  -والمرلمل وإلسرالمي ل  هرو  ولوولدغرحت  -  هو  وةرسة يف ولج ارع وإلسرالمي ( ونه : 5)

(، 1/286) - وخلررلما مررل ملررحت ماررع ول قرره وإلسررالمي ول بثررق رررل م هاررحت ولررؤمت  وإلسررالمي

ارال دحروث نرد ة )وإلنجرلب يف  -مل.  سرلن   حرو   - ولة   ولقلنون  وإلن لض يف ولدغل

سلسرلحت مةبوررل   -ولهوغرت  -م 1486مرلغو  59غر ولووفق 1916ل بلن  11 -اوء وإلسالم( 

 -وة هرلم ول  رلحت دلحلارل ل لئ رحت أمحرد ، 595ص -م 1441 - 5  -م هاحت ولةر  وإلسرالمي 

 .49ص -ول سلئوحت  ول ق  ةمحد وجللد ي وجلدغد يف ول  ل ، ولرشروحت لألم وض ، 621ص

  هررو  ول سررل ، 191-168مررد، مرشرر روحت وسرر خدوم وةن ررحت ولبرشررغحت ةغاررل وجلاررل ص( ونهرر : 6)

 .  128ص -للة غقي 

ملررحت ولرشررغ حت  -مل/ ملنررد  سررني ول ارروويش  - هرر  وإلن ررلض يف ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( ونهرر :9)

ولس حت ولسلملسرحت  -حت ولرشغ حت  ولد وسل  وإلسالموحت كلو -نلم حت ولهوغت  - ولد وسل  وإلسالموحت 

وإلن رلض ، 181ص - م5111غرر/ مرل س1951ل  وحلجرحت  -ول دمل ول ودع  وة د رون  -ررشة 

  هررو  ول سررل  ،692ص -وة هررلم ول  ررلحت دلحلاررل ل لئ ررحت أمحررد ، 596ص -حلسررلن   حررو  

 .  195ال صمد، مرش روحت وس خدوم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجل، 128ص  -للة غقي 
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ن ررلض د  ررل فلرررل غسررب   ررلال  وجل لئوررحت:  ولق ررومل أن غهررون وإل ولررد وفع[ 9]

 .(1)وحلال عري ول عوب فو ل، أي ول ي  هون نلجتحت رل زنل

 لإلن لض:  ولد وفع عري ولةبوحت قد لك  ول ق لء ول قدمون مل صو  

 .(2)وإلن لض ددوفع وخلو  رج ولة ل ول اوع مل ونقةلع لبل وةم دسب  وحلال[ 1]

 . (3)وإلن لض لل خلن مل محل عري م عوب فوه[ 5]

 .(4)وإلن لض لل خلن مل محل عري مرش ع[ 6]

  مل صو  غذه ولد وفع:

ول اوحت: لك  ول ق لء ول قدمون مل مل وفع وإلن لض: وإلن لض دسب   ولد وفع[ 1]

 . (5)  ل ل وةم مل وء واة   إلوه دسب  م ا ل، مع كون غذو ولد وء غسب  وإلن لض

                         
وة هرلم ول  رلحت ، 162-152مد، مرش روحت وس خدوم وةن رحت ولبرشرغحت ةغارل وجلارل ص ( ونه : 1)

 هرر  ، 58-51ص-م ررهلحت وإلن ررلض لحاررد ررريل ولبررل   ،626ص -دلحلاررل ل لئ ررحت أمحررد 

إن رلض ، 96ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحرد ك  رلن ، 185ص -وإلن لض للند ول اوويش 

ملحت ولرشغ حت  -مل/ س د ولدغل مس د غاليل  - لب يف اوء أ هلم ولرشغ حت وإلسالموحت ن ني والع 

ولسر حت وخللمسرحت  -كلوحت ولرشغ حت  ولد وسل  وإلسالموحت  -نلم حت ولهوغت  - ولد وسل  وإلسالموحت 

 .  529ص  - م5111غر/غونوو 1951 دوع وة ل  -ول دمل وحللملي  وة د ون  -ررشة 

 .  (6/182(،  للوحت ودل رلددغل )2/622 دغحت )ول  ل ، وهل( ونه : 5)

 (.  69/121( ونه : ماوع ف ل ، لوخ وإلسالم ودل  واوحت )6)

 .  (2/941(،  للوحت وجلال )8/995(، هنلغحت ولح ل  )6/621م . وجللول ) ( ونه :9)

 (، للرروحت ولبجريمرري رررج رش  وخلةورر 8/686(، هنلغررحت ولح ررل  )4/96( ونهرر : م ررحت ولح ررل  )2)

(9/129  .) 
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 ؛وحللرض غق   وةربلء وإلن لض يف  للحت إصلدحت وحللمل درب ل وةمر وض يف رفنل 

 قررد  سرر دري  ،،  مررل أغرر  وةمرر وض ول رري   ررو  وحللمررل(1)ةن للررع أسررل  حلولئررل

 وإلن لض ول الني مل غيل:  

 د ل أم وض ولهج ولام حت.)أ( 

 د ل أم وض ولقل  وخلةرية.)ب( 

    أ  ولثدي.د ل وة  وم وخلبوثحت كرسرلن ر ق ول )نر( 

 د ل وةم وض ول  سوحت كلجل ون  ون  لم ول خ وحت.)مل( 

 . (2)و   لع ااط ولدم ول دغد)غر( 

 لهل غذه وةم وض م  ل  حت، فب ضر ل أخةر  مرل د رل،  ول قردم ولةبري ول النري 

ن ل وحللنحت إىل وإلن لض نلمل ة نسبول ، دحو  ال  اغد رل  للحت  و دة مرل كرل سسرامئحت 

 . (3) للحت محل

                         
، 698ص -وة هلم ول  رلحت دلحلارل ل لئ رحت أمحرد ، 595ص -وإلن لض حلسلن   حو  ( ونه : 1)

 ،185ص - هر  وإلن رلض للنرد ول اروويش ، 62-61ص-م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل  

ملحرق دلل ردمل وخلرلما  -والململ وإلسالمي ل  هو  ولوولدغرحت  -  هو  وةرسة يف ولج اع وإلسالمي 

مرد، مرشر روحت  (،1/285) -مل ملحت ماع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هارحت ولرؤمت  وإلسرالمي 

وجلدغرد يف ول  رل ، ولرشرروحت لألمر وض ول سرلئوحت ، 112وس خدوم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال ص 

 .  46ص - ول ق  ةمحد وجللد ي 

سولسرحت   سرلئل مدغرد ول سرل  ،654-658ص -ر لع مل وحلارل إىل ولروالملة ل رلخو ي ( ونه : 5)

أ هرلم وإلن رلض ، 62-61ص-م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل  ، 186ص-لحاد ريل ولبل  

 .  12-16ص - بد ول  ل  إمل غا لوإلن لض ، 198-192ص -إلد وغو  ماد   و  

  م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبرل، 186ص-سولسحت   سلئل مدغد ول سل لحاد ريل ولبل  ( ونه : 6)

 .  58ص-
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  مل غهون فوه مرل   روغل  وجل و وحت:  ولق ومل هبل إن لض وجل ني دسب ولد وفع[ 5]

ْلقوحت  غو ولذي هيا ل د هل  ئوا يف غذو ول  ل. ولد وفع،  غذو ولقس  مل (1)خم

 

*  *  *  * 

 

                         
 ،694ص -وة هلم ول  رلحت دلحلارل ل لئ رحت أمحرد ، 595ص -وإلن لض حلسلن   حو  ( ونه : 1)

  هرو   ،185ص - ه  وإلن لض للند ول اروويش ، 69ص-م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل  

لحت ملحق دلل دمل وخللما مل م -والململ وإلسالمي ل  هو  ولوولدغحت  -وةرسة يف ولج اع وإلسالمي 

مرد، مرشر روحت وسر خدوم  (،1/286) -ماع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

وجلدغد يف ول  رل ، ولرشرروحت لألمر وض ول سرلئوحت  ول قر  ، 112ص -وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال 

 .  46ص -ةمحد وجللد ي 
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  فوه س حت مةلل :

وةصل يف خلقحت وإلنسلن والس ووء  والر دول،  لهل  ند ر   ل غخ ولبرشغحت مل د ري آملم 

مل فوه نقن يف وخللقحت  ول هوغل أ  زغلملة،  ر فرت وةمر   ول ر وب ظرلغ ة   روه وةن رحت، 

 .(1) لك  و د ل ول  سريو  ول لاوحت  ول  قدو   وةفهل  وخلوللوحت د ان غذه ول  وغل 

    وغل  وجل ني إىل أقسلم خم ل حت دلر برل و  م  ردملة، لهرل ول قسرو  ولرذي  غاهل  قسو

 للرع  ،(2)خيدم ل يف دحث ل غو ول قسو  دلل ه  إىل خةو ة ول  وغل   مرد، إمهلنورحت رالن رل

                         
 -ماد لرلف ي م  رل  دولروحت  -رسة ولسلاحت قضلغل ربوحت  ون امروحت ئ  وةونه  غذو ولواوع    وال  يف: ( 1)

 .  195-168ص  - م5112غر /  1958 - 1  -ول غلض  -ملو  ول او ي لل رش  ول وزغع 

أمني ررلم مارع ول قره  -أفضل ول قسوام  ول قسو  ولذي لك ه ولدك و  ماد وحلبو  دل وخلونه  ولع  من( 5)

حررق ده ررلب )وجل ررني ول رروه  وةمرر وض ولو و وررحت( مل -يف دحثرره ر رراحت ملم وجل ررني ول رروه  -وإلسررالمي 

 -م 1441 غررر/1911 - 1  -نرردة  -ملم ررق، ملو  ول ررل ة  -ملو  ولقلرر   -للرردك و  ماررد ررريل ولبررل  

 و  قسر  غرذه ول  روغل  إىل أ د رحت أقسرلم،   ر  رلو رل رردم نرووز وإلن رلض يف  ،924-928ص

  غذه وةقسلم غي: ،بل ن خ ول    ال د ده نووزه يف ولقساني وةخريغل ق ،ولقساني وة لني مةلقل

 .ول  وغل  ولبسوةحت.  1

 .ول  وغل  ممه حت ول ال .  5

 .ول  وغل  وخلةرية.  6

 . ول  وغل  م  ذ ة ول ال .  9

  ضله كثري مل ولبل ثني،  غو  إن كلن غبد  نوردو للوغلرحت وة ىل، له ره غ  قر  إىل يشء و غذو ول قسو  قد  

مل ول  وغل  وخلةرية مرل غرو ممهرل ول رال ،  :قسلم ولسلدقحت غاهل أن   دوخل، فاثالمل ولدقحت؛ إل إن وة

 م  ل مل غو م  ذ  ول ال ، فوهون ولقس  ولثلل  ملوخرال يف أ رد ولقسراني ولثرلين  ول ودرع ال مللرحت، لهرل 

 غاهل إملخلل د ل ول  ردغال  ررج غرذو ول قسرو  ممرل جي لره م لسربل،  للرع دران نقسر  ول  روغل  إىل:

     وخلةرية دد  غل إىل ممه حت ول ال   م  ذ ة ول ال ،  وهلل أرل . ،دسوةحت  خةرية
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دان نقس  ول  وغل  إىل: دسوةحت  خةرية،  وخلةررية درد  غل إىل ممه رحت ول رال   م  رذ ة 

ل إىل مرل غاهرل أن غ روش م  رل وجل رني  مرل ال غاهرل أن ول ال ،  م  ذ ة ول ال  درد  غ

 غ وش م  ل وجل ني.

  رلوه ف هون أنووع   وغل  وجل ني أ د حت: 

  وغل  دسوةحت: مثل ول ي    ج رل نقن يف غ مون ولادة ولد قوحت،  غذه   للج [ 1]

 .(دس ولحت مل خالل إرةلء ن ع مل )ولثلغ  كسني

مثررل   رروغل  ولقلرر ،  ورر  غرر   للررع   رروغل  خةرررية ممه ررحت ول ررال :  [ 5]

قلرر  وجل ررني أ  ررلء ول رر   وخلررلما مررل وحلاررل رررل ر غررق ول حررن  جوله ررف ررر

ول خ ن دللونل  فوق ول و وحت،  إلو مل    وله ف رل   وغل  يف قل  وجل رني 

غاهل رالن رل د رد ولروالملة ررل ر غرق فإنه  -كثق  وحللنا ول لصل دني ولبةو ني  -

،  مثل موه ولدملغ )وس سقلء (1)محت يف م وكررا ن و ل  ولقل ن و ل  ولقل  ول قد

 غو جتاع للسلئل ولخ لوكي يف دةو رل  ولردملغ غرؤملي إىل  ضرخ   أس  - (ولدملغ

دسرح  ولورله ول جا رحت يف  أس وجل رني  ململعره قبرل   غذو غاهل رالنه وآلن -وجل ني 

 .(2)ولوالملة    إخ و  وجل ني د د للع

م  ذ ة ول ال ، لهل غاهل أن غ وش م  ل وجل ني د رد  المل ره:   وغل  خةرية [ 6]

                         
 ول ودط: -موقع رولملة وجل ني  - رش  رلم ل ووب وجل ني وخللقوحت ( ونه :1)

 http://www.ganeen.com/information/2003-01-04-congenital-anomalies.asp.   

ولذي حي ل يف ولد ل ول قدمحت ربول، أمل يف ولرد ل ول رلمل ولثللر  فرإهن  ال غاولرون غقومرون  وهدا هو( 5)

 .د   و   أس ولولومل إلو كلن غذو ول أس كبريو غ وق ولوالملة

ندة  -ملم ق، ملو  ول ل ة  -ملو  ولقل   -ولبل   مل. ماد ريل -وجل ني ول وه  وةم وض ولو و وحت ونه :  

 .  628ص -م 1441غر/1911 - 1  -

http://www.ganeen.com/information/2003_01_04_congenital_anomalies.asp
http://www.ganeen.com/information/2003_01_04_congenital_anomalies.asp
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 غررذو كهثررري مررل ول  رروغل  ول لجتررحت رررل أسرربلب   و وررحت  خلررل يف وله  موسررومل  

 ،  كلل  وغل  ول ي   و  وجل لز ولد  ي أ  ول  بي.()ول باول  ولو و وحت

 المل ره: كران   وغل  خةرية م  ذ ة ول ال ،  ال غاهل أن غ وش م  ل وجل ني د د [ 9]

 .  (1)غهون وجل ني فلقدو  ل ضو أسل   س حول وحلولة دد نه، كان غهون مل عري ململغ أ  قل 

 مل خالل ولسال ني ول للو ني: أسبلب   وغل  وجل نيغاهل  واو. 

وخللقوحت لألن حت نلمجحت رل أسبلب ملوخلوحت يف وجلذ   وة ىل للج ني  قد  هون ول  وغل 

، كلخللررل يف وله  موسررومل  مررل  ورر  ول ررهل  وحلجرر  ()وحلورروون ول رروي  ولبوغضررحت

                         
، 681-628ص -وجل رني ول روه للبرل  يف:  -مرع وخر ال  غسرري يف ول قسرو   -( ونه  مجوع مل  قردم 1)

ملحق ده لب )وجل رني ول روه  وةمر وض  -مل. ربد وهلل  سل دلسالمحت  -وجل ني  ةو و ه    وغل ه 

 - 1  -نرررردة  -ملم ررررق، ملو  ول ررررل ة  -ملو  ولقلرررر   -وررررحت( للرررردك و  ماررررد ررررريل ولبررررل  ولو و 

 -مل.  وفوق ماد رلروون  -،   وغل  وةن حت  وة هلم ول  لقحت هبل 982ص - م1441غر/1911

اال دحوث ولل قى ولةبي ول ق ي )  غحت رشروحت لب ل ولقضلغل يف ر  ول سرلء  ول ولورد( ول  قرد 

م،  ولرذي نها ره 5116( غولورو 8-2غرر ولووفرق )1959( مجلمل، وة ىل 8-2ل )يف ندة يف ولدة م

ولدغ غحت ول لمحت لل ؤ ن ول رحوحت دا ةقرحت مهرحت وله مرحت ممثلرحت يف مس  ر ى ولروالملة  وةر رلل دجردة 

إن لض وجل ني ول روه   هاره يف ، 24ص -دلل  ل ن مع إملو ة ول وروحت ولدغ وحت د ححت مهحت وله محت 

 -ملحت ولرشغ حت  ولد وسل  وإلسالموحت  -مل/ مس   دل ريل دل ماد ولقحةلين  -وحت ولرشغ حت وإلسالم

ول رردمل ول ودررع  -ولسرر حت ولثلم ررحت ررشررة  -كلوررحت ولرشررغ حت  ولد وسررل  وإلسررالموحت  -نلم ررحت ولهوغررت 

 -، أ هررلم وجل ررني ل ارر  عررلن  511-144ص -م 5116غررر/سب ا 1959 نرر   - وخلاسررون 

، وة هلم ول  لحت 118وم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال ص، مد، مرش روحت وس خد185-181ص

   .645ص -دلحلال ل لئ حت أمحد 
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 ول دمل، سووء أكلن وخللل يف وحلووون ول وي أ  ولبوغضحت أ  كلو ام،  قد   نرع ول  روغل  

  .(1)ىل وةندوملإىل أسبلب  روومل   و وحت قد    د، وةدوغل إ

 لقد أمل، ول قدم ول لاي يف ملل ول  رخون ولخر ي  ورر الال  ولرلملة ولو و ورحت إىل 

مدغررد أسرربلب وةمرر وض ولو و وررحت يف مو   ررل  م  لررحت    قررل مررل وةصررول إىل ول رر  ع، 

 متهرل رلررامء ولو و ررحت مرل م  فررحت أكثرر  مرل  امنوررحت آال  مرر ض   و ري    قررل رررل ر غررق 

ل والك  لفل    ووىل ل  فحت ولبلقي م  ل،  وةم وض ولو و وحت متثل خةو ة وجلو ل ،  ال  او

  .(2)رج مل أصو  هبل دحو  ئدمل صح ه   ول ه،  أكث غل ال رال  هلل

 :(3)،  مل أمه ل مل غيلوةسبلب وخلل نوحت ل  وغل  وجل نيغ لك ردمل مل 

                         
 ةررو  ، 91ص -وحلاررل  سررل ال   إنلدررل  ل  ررلم لني ، 181ص -وجل ررني ول رروه للبررل   ( ونهرر :1)

-558ص -وآلغرل  ول جرلب يف   لرحت وإلنجرلب ، 588-582ص -وجل ني لحوي ولردغل ول لبري 

ر لررع مررل وحلاررل إىل ولرروالملة ، 182-189ص  -اي  اررل لسرراري ربررلس أرة رري ر ررال درر، 568

 -أ.مل.مارد  سرل ولحارومل، أ.مل. لورد محورد غوسرف  -، رل  وةن حت ولةبري 514ص -ل لخو ي 

محل درال ، 588-585ص -م 5112غر/1952 - 1  -وة ملن  -راّمن  -وةغلوحت لل رش  ول وزغع 

 - م5112غرر /  1958 - 5  -ولقرلغ ة  -لورحت مه برحت ولرشر ق ولد  -مل. ملندة  لاي  -م لر  

ملو   -ولقرلغ ة  -ملو  وحلارد  -مل. وفورق رلروون  -آغل  ول محل يف  رددري وة  رلم ، 151-118ص

   .599-595ص -م 5112غر/1958 - 1  -ول غلض  -دل سوحت 

 -محررل دررال م لررر  للنرردة  لارري ، 96ص -أ هررلم وهل دسررحت ولو و وررحت لسرر د ول رروغ خ  ( ونهرر :5)

 .  598ص -آغل  ول محل يف  ددري وة  لم ل وفوق رلوون ، 151-151ص

أخرر ، لل  رروغل ،  لهررل غررذه غرري أد زغررل،  مررل أ ومل ول وسررع  ولبسررط يف غررذه  وهناااك أساابا ( 6)

وةسبلب ف لوه م ون حت ك لب )وجل ني ول وه  وةمر وض ولو و ورحت( للردك و  مارد ررج ولبرل ، فقرد 

 وحت.   ا. للع دلل و   وةمللحت ول لا
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 خلصرحت يف م ةقرحت وحلروض أ   -: فلل   ض لألل حت يف ددوغحت وحلال ل لرل [ وإل1]

غاهل أن غرؤملي إىل صرا  ولردملغ،    روغل  يف ول هرلم  وةرضرلء ولدوخلورحت،  -ولبةل 

   ض  ملذو غ  . د د ؛ نق لن يف مس و، لكلء وجل ني، دل قد غؤملي إىل ول خلف ول قيل

، أمل ول   ض لألل حت يف  سط وحلال  حت وة ىلوةم وحللمل لألل حت خلصحت يف وةل   ولثال

  .يف سل ولة ولحت ()وللوكواول إىل وإلصلدحت درسرلن ولدم فواهل أن غؤملي هنلغ ه 

ك لورف ولهبرد  -وةم وض ول ي   و  وةم وحللمل: فب ل وةمر وض ول دغرحت [ 5]

ؤملي إىل إلو مررل أصرروبت هبررل وةم  رر -ولودررلئي،  ولاغرر ي،  وهلرر دا،  وحل رربحت وةللنوررحت 

  ول   وغل  يف وجل رني، فقرد  رؤملي إىل ول خلرف ول قريل، أ  ول را  ولروالملي، أ  

 .ول اى  نحو للع

مثل وةمل غحت ولس خدمحت ل ال  ولفع، أ   -: ف  لك د ل وةمل غحت (1)وةمل غحت[ 6]

 ؤ   سلبل  ررج وجل رني ر رد   ل هلرل مرل  -ل ال  ااط ولدم، أ  ل ال  ولادة ولد قوحت 

دسرب  مرل مد ره مرل  اورري  ؛أة وحللمل،   ؤملي إىل   وغل  نسراوحت  لغ ورحتقبل ول 

 سب   سلسوحت وجل ني للد وء غ ومل إىل ردم وك امل ناروه   هوغ ره،  .كواولئي يف ولدم

 ردم  وف  وةناغام  ولالزمحت يف نساه لل  لرل مرع وةمل غرحت،  خي لرف  را ري ولرد وء 

 نروع  ،ة وحلارل،  كاورحت وجل ررحت ولد وئورحترج وجل ني دلخ ال   قت وس  امله مل فرو

                         
ن ر    مرو ى  غرر(،1681-1684)م 1425م إىل 1421ررشة آال  ر ل يف ولدة مرل درني  لد يف أملانياو( 1)

 ول  ف وآلخ   لد د  وغل  خلقوحت؛  للع ن وجحت ل  رلري وةم رل  رقرل  )ولثللود مورد( ول ردئ أ  رلء 

أن أر وفره ق ررية نردو   فوة وحلال،  قد ونحف  ول  وغل  يف  الملة ر ل لوست له أر و  درلل ة، أ 

 .أ  مل ن وحلج  ولةبو ي،  مل غ ل ددأ والغ امم داد،  ا ري   لري وةم وحللمل لألمل غحت رج وجل ني

ملرحت  -، ولردفلع 64-68ص -مللول ول ق   وإلنجلب ر د ول أة  ول نل ل بد ولسالم أغروب ونه :  

 رج ول ودط: -ولقوو  ول  دوحت ولس وملغحت ولسلححت 

 http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InSectionID=628&InNewsItemID=35044    

http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InSectionID=628&InNewsItemID=35044
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،  رررج للررع غ بارري للارر أة وحللمررل ررردم   ررل ل ولررد وء إال د ررد (1)ولررد وء ولسرر  ال

                         
 غوا. للع:  وا دو  التايل( 1)

 التأث  احملتمو عل  اجلنني وقت االستعمال اللوا 

 تشوملا  يف ايعصاب ثة ايوىايشزر الث  مزل ا  الربوميل

 تشقا سقف احللا ايشزر الث ثة ايوى الكورتيزو 

 تشقا سقف احللا والشفة ايشزر الث ثة ايوى مزل ا  الليا يبام

 اعراض ذكور  يف اجلنني اينث  ايشزر الث ثة ايوى ملرمو  الذكور 

 الصمم ما ضعل الشزر الثالث سرتضتومايسني

 ايشزر الث ثة ايوى نيترتاسيكل
يؤثر عل  تكوي  عظام الطفو 

 ويلّو  ايسنا 

 ايشزر الث ثة ايوى السلفوناميل
املسببة  ارتفاع نسبة البيلوروضني
 للصفرا 

حبوب 
 السكر)الكلوروضروضاميل(

 تشوملا  خلقية الشزور ايوى وايخ  

 شزور احلمو ايخ   ايسربي 

  الوالد ، إطالة فرت  احلمو وفرت
شفة ارنبية، يرقا  للطفو ضعل 

 الوالد )الصفرا (

ادوية حتتوي عل  اليود 
 )الباكرتيم والسبرتي (

 تشوملا  يف اجلنني طوال مل  احلمو

 إصاضة الطفو ضالسكر طوال مل  احلمو ادوية الضغ)

 تضخم الغل  اللرقية عنل الطفو طوال مل  احلمو ادوية الغل  اللرقية

 تشوملا  للجنني طوال مل  احلمو وضةادوية احلم

 تشوملا  للجنني طوال مل  احلمو تطعيم احلصبة

 ارتفاع الضغ) املّخ  للجنني طوال مل  احلمو فيتامني )ا(

 طوال مل  احلمو فيتامني)د(
لم  ياد  نسبة الكالسيوم يف ال

 وختلف عقل 

 نوضا  عصبية ضعل الوالد  طوال مل  احلمو (6فيتامني )ب

ررج  - وةمل غحت   وحلال   وإل ارلع، 128-129ص -ول أة يف   لحت ول ا  لاسلن ولاغريي ونه :         

ولرررر ودط:  -، موقررررع ك ررررلب ول ررررححت http://www.childclinic.net/pain/drugs.htmlولرررر ودط: 

http://www.healthbook.cc/articles.php?id=717  . 

http://www.childclinic.net/pain/drugs.html
http://www.healthbook.cc/articles.php?id=717
http://www.healthbook.cc/articles.php?id=717
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 ولةبو  ولخ ن. وس  ل ة

ول كبل   ولوومل ولهواولئوحت:  غدخل يف للع   رلري ولخرد و   وخلارو ،  لقرد  [9]

، (ى )م الزمرحت ولة رل ولهحرويل ص ت ول ونع ولةبورحت يف ولسر وو  وةخررية  للرحت  سرا

 و  ُ  لب أن حت وحلوومل وللروويت غر  هبل ن غارحت رشب وخلار  در قنا يف نارو ولردملغ 

 ول أس  وجلس ،  دإصلدحت ولقل   وهلوهل ول هاي دلر الال  خلقوحت خم ل رحت، مرع نقرن 

  .(1)لكلء غؤالء وةر لل ول لدني هبذه ول الزمحت

إن م ه    وغل  وةن حت مدث يف م  لحت مبهر ة نردو  مرل  هروغل وجل رني، درل إهنرل 

 للرع ةن وخللرل قرد غهرون يف وحلوروون  ؛مدث قبل أن غ هون وجل ني يف م ه  وحلرلال 

ول وي أ  يف ولبوغضحت أ  يف ولبوغضحت وللقححت، كام أن وخللل قد حيدث أ  لء ونقسرلم ولبوغضرحت 

لء والنا وس  ول  لق يف دةلنحت ول   ،  م ه  وةن حت ول ري   رلب يف غرذه وللقححت، أ  أ  

                         
أرة ي ر ال داي  ال لساري ، 585-529ص -رل  وةن حت ولةبي لحاد ولحاومل  صل به ( ونه : 1)

وحلارل  ولروالملة ، 511-514ص -ر لع مرل وحلارل إىل ولروالملة ل رلخو ي ، 189ص -ربلس 

، 91-69ص -وحلارل  سرل ال   إنلدرل  ل  رلم لني ، 125-121ص -  ول ق  لحاد  ف ت

 -وآلغررل  ول جررلب يف   لررحت وإلنجررلب ، 585-526ص - ةررو  وجل ررني لحورري ولرردغل ول لبرري 

ولر أة يف   لرحت ول ار  لاسرلن ، 118-112ص -محل دال م لر  للنردة  لاري ، 521-591ص

(، 662، 618)ص -ه ولسرروف أ هررلم وةمرر وض ول دغررحت ل بدوإللرر ،129-125ص -ولرراغريي 

 -مس   ى قو، وةمل  -ملحت ولثقلفحت ول حوحت  -لوج ريل دل مسلرد  -ول   وء دني  دغثي ولوالملة 

آغرل  ولر محل يف  رددري وة  رلم ، 91ص - م 5111إد غرل  -غر1955م م - 28ول دمل -ول غلض 

 (.  592-599، 168-81)ص -ل وفوق رلوون 
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 . (1)ول  لحت ولبه ة  سقة ل وة  لم

 غهون مدة  هون وةرضلء  ول ي  بدأ مل وةسربوع ولثللر  إىل وةسربوع ولثرلمل غري 

واولئورحت، وةل حت أ  ولروومل وله ولدة وحل نحت ول ي   ا   فو ل وةن حت دللؤ  و  وخلل نوحت مثل:

 هلررذو فررإن أخةرر  ول  رروغل  وخللقوررحت مرردث يف ولاللرر  يف غررذه ولرردة، فاررثال : غ  رر  

وةسبورلن وخللما  ولسلملس مهل ولوقت وحل   يف  هوغل وحلبل ول وكي، كام      ولردة 

مررل وةسرربوع وخلررلما  ول  ررف إىل وةسرربوع ولسررلدع  ول  ررف غرري ولوقررت وحلورروي يف 

ل   ض للاررؤ  و  وخلل نوررحت يف غررذه ول رروو   دررام سررب   هرروغل ولقلرر    ةررو ه، فررل

 . (2)  وغل  كبرية يف غذه وةناوء مل وجلس 

أمل ول  وغل  ول ي مدث د د غذه ولدة  هون أقل خةرو ة،  كلرام  قردم وحلارل كلرام 

كلنت ول  وغل  أقل يف رردملغل  أخرف يف خةو ئرل، لهرل غبقرى و ر امل إصرلدحت وجل رني 

 . (3) ى يف وةسلدوع وةخرية مل وحلالدلل  وغل   و ملو   

                         
(، 585، 521-521)ص - ةو  وجل ني لحوي ولردغل ول لبري ، 21ص -ل  وجل ني ول وه للب( ونه : 1)

 -رل  وةن رحت ولةبري لحارد ولحارومل  صرل به ، 62ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني 

 . 526ص

وحلارل (، 585، 521) ص -،  ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبري 21ص -وجل ني ول وه للبل  ( ونه : 5)

 -رلر  وةن رحت ولةبري لحارد ولحارومل  صرل به ، 62-62ص -لم لني  سل ال   إنلدرل  ل  ر

 (.  989، 986)ص -وجل ني  ةو و ه    وغل ه لبلسالمحت ، 526ص

(، 585، 526-525) ص -،  ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبري 21ص -وجل ني ول وه للبل  ( ونه : 6)

 -بري لحارد ولحارومل  صرل به رل  وةن رحت ولة، 62ص -وحلال  سل ال   إنلدل  ل  لم لني 

 (.  989، 986)ص -وجل ني  ةو و ه    وغل ه لبلسالمحت ، 526ص
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 :م  ل ،غاهل م  فحت   وغل  وةن حت د دة ر ق

 للررع دسررح  ررشررغل  :(األمنيااويالسااال  )فاااا السااال  املااايني بااا نن [ 1]

ع غقروم  ر  د رد للر ،فرلل    ،مل غذو ولسلئل دإد ة روغلحت ملقوقحت  دخل يف ولربةل و  ولوملّ 

 ر   ، للع دا ور  ل يف دوئحت خلصحت ،وةخ لئي د حلول وخلالغل وجلو وحت ولونوملة يف ولسلئل

 جي ، فحن غرذو ولسرلئل  ،فح  ل ل  فحت وةم وض ولو و وحت  ول  وغل  ولونوملة فو ل

 م رل  ز وررحت وخلالغرل ررلملة مرل  ،أ  ولسلملس ررش ،يف وةسبوع وخللما ررش مل وحلال

 ال غسرا. هبرذو ول حرن إال ر رد  ،أ د حت ررش غومل  للح ول ررج ول  رلئجررشة أغلم إىل 

ررالع إ د د  ،أ  أ د وةم وض ولو و وحت ، نومل ملالئل قوغحت رج كون وجل ني م لدل د  وه

   رد ن رلئج غرذو  ،ول أة وحللمل  ز ن ل رج أن غذه ولة غقحت قد    ض وحلال لإلسرقل 

 .%1.2 ال  ندو  يف نسبحت وإلن لض   ل إىل قد  سب  و   لرل  قلو ،ول حن ملقوقحت

غوند يف ول واحت خالغرل مرل  و   :وجتجى هلا حتالي  ،أخد عينة نسيجية من املشيمة[ 5]

كرام غاهرل أخرذ رو رحت  ، غاهل أخذ رو حت م  ل دإملخلل قسة ة م نحت مل ر رق ولر    ،وجل ني

 غق ني ررج موارع  غ وقرف وسر خدوم  و ردة مرل غرل ني ولةر ،م  ل دإملخلل إد ة يف ولربةل

 إن كلنرت م خ ضرحت غهرون  ،غهرون سرح  ول و رحت مرل ولربةل م    رحتفإن كلنرت  ،ول واحت

 يف كل ل ولة غق ني الدد مرل وسر خدوم ن رلز ولونرل  فروق  ،سح  ول و حت مل ر ق ول   

دلل  وغل  ول لجتحت      حن خالغل ول واحت ل  فحت وإلصلدحت  ،ول و وحت ل حدغد مهلن ول واحت

 م ل  ز ورحت وخلالغل مل ررشة أغلم إىل أ د حت ررشرة غومرل  للح رول  ،ال    و وحترل ور ال

 غرذه  ،ولثرلمل مرل وحلارل  غهون إن وء غذو ول حن يف وةسربوع ولسرلدع أ  ،رج ول  لئج

 .ولة غقحت يف ول حن مثل ولة غقحت ولسلدقحت ال جت ، إال ر د وحللنحت إلو ل

دووسرةحت إدر ة  فو رحت  ردخل ل وحلبرل ولرسري  و   ؤخذ ول و رحت مر :فاا د  ا نن[ 6]

داسرلردة ن رلز   ى   ل إىل وحلبل ولرسري ولرذي غاهرل   غ ره  ،فلل    ،ولبةل مبلرشة يف
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 د د سح  ول و حت  را ع وخلالغرل ل  رخون وجلو رل  ول  لرحت وحللملرحت  ،ولونل  فوق ول و وحت

 .رش مل وحلال غهون إن وء غذو ول حن د د وةسبوع ولثلمل ر ،لألم وض ولو و وحت

 للع ل  فحت  نرومل د رل ولروومل ول ري  ه ر  يف ملم وةم يف  للرحت  :فاا د  األ [ 9]

كررام أن فحررن ملم وةم غ ةرري  ، نررومل   رروه خلقرري كبررري يف وجل ررلز ول  رربي للج ررني

رّ   ،لرد، وةم  فري سرل  وحل ربحت وةللنورحت ، ظلئف ولهج  ولهبردم لومل  رل   مرل  ز

 . مل غ بع للع مل   وغل  م الحت ،إصلدحت وجل ني هبل غاهل وس   ل  مد، إمهلنوحت

 ،  خو روحت  غذه ولة غقحت  سر خدم ةعر وض :الفاا باملوجا  فو  الصوتية[ 2]

   ةي م لومل  رل وجل ني   ا ه  مدغد ن سه  ول ووب أ  ول  وغل  ول ي م رل 

ول  روغل   لهل ال غ   إنر و ه ل  فرحت ، جي ي غذو ول حن يف خم لف م و ل وحلال ،له

 وخللقوحت إال يف وةسبوع ولسلملس ررش.

 غو م وف  يف د ل ول وكا  :الفاا بجهاز املوجا  فو  الصوتية ثالثية األبعاد[ 2]

 .فواهل مل خالله   خون ول  وغل  وخللقوحت ،ول ةو ة

 ور  غر   إملخرلل ول هرل  إىل ولر     جتوغرف ولربةل  :الفاا باملنظار الجتاي[ 8]

ّ    خون ول  وغل  وخللقوحت وخلل نوحت ول رهلوحت ،ل  غحت وجل ني  غر   إنر وء غرذو  ، مل  ز

  .(1)ول حن يف وةسبوع ولسلملس ررش إىل ولثلمل ررش

                         
-988ص -وجل ررني  ةو و رره    رروغل ه لبلسررالمحت ، 622-661ص -وجل ررني ول رروه للبررل  ( ونهرر : 1)

 -محل دال م لر  للندة  لاي ، 516-515ص -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل لخو ي ، 984

موسررورحت وحلاررل  ولرروالملة ، 98ص -اررل  سررل ال   إنلدررل  ل  ررلم لني وحل، 151-151ص

أرة ي ر رال دراي  ارل ، 124-122ص -  رحت وخللق للند رو و  ، 62ص -ة الم ولقووساحت 

-28ص -مللول ول ق   وإلنجلب ر د ول أة  ول نل ل برد ولسرالم أغروب ، 92ص -لساري ربلس 

آغل  ول محل يف  رددري وة  رلم ، 515ص -مةل ع  ولس حد ل  ولبوو ه ولونوحت لضولء ولدغل، 82

 . 598-592ص -ل وفوق رلوون 

 .  429-425 ونه  مل  قدم ص 
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ول و ل ولبه ة مرل وحلارل دسرب  وخللرل يف يف دلل  وغل  م ه  وةن حت ول ي   لب 

فقد  ند ولبل ثون  ،ل أن   ل  ول أة أهنل  لملوله  موسومل   سقة ل وة  لم   ى قب

 أن ولسرب  وةسرل   ،مل  لال  وحلال ولبهر  جت رل % 81 - % 21أن مل غق ب مل 

  .(1)  لال  ول  وه ول دغد ،هلذو وإلن لض غو خلل يف وله  موسومل 

 : غاهل إجيلز م ري وةن حت ول وغحت كام غيل

أ  ولو   ،حت سو  غهون م ريغل وإلن لض ل  وةن حت ول ي هبل   وغل  خلقو[ 1]

 أ  د دغل مبلرشة. ،أ  أ  لء ولوالملة ،قبل ولوالملة

 ،  لث ررل سررو  خيرر   إىل وحلوررلة  درره   رروغل  غ وررد يف د ضرر ل ول ررال  ولةبرري[ 5]

 له  ررل  وررلة صرر بحت  ، سررو  غسرر ا  ولة ررل يف وحلوررلة ، أكث غررل ال جترردي م رره ول لجلررحت

 . م  ادة رج ولاري

ررج ولر ع  مرل  ،ل  ولبلقي سو  غاه    أن غ و وو  ورلة مقبولرحت  م  جرحت ولث[ 6]

  .(2) نومل د ل وخللل وخللقي يف  هوغ   

                         
، وآلغرل  194ص -وحلارل  ولروالملة  ول قر  لحارد  ف رت ، 21ص -وجل ني ول روه للبرل  ( ونه : 1)

 -(، محررل دررال م لررر  للنرردة  لارري 591، 569، 558) ص -ول جررلب يف   لررحت وإلنجررلب 

 -أرة ي ر ال داي  ال لساري ربلس ، 611ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن  ،112ص

وهل دسرحت ولو و ورحت ،  518-512ص -إرجلز ولق آن يف مرل أل وره وة  رلم لهر غ  وةعر  ، 581ص

 . 48ص -ولوسورحت ول حوحت لألم  ولة ل ل  ون ربد ولوو د   صل به ، 115ص -إلغلمل أمحد 

آغل  ول محل يف  ددري وة  لم ل وفوق رلوون ، 941ص -ني  ةو و ه    وغل ه لبلسالمحت وجل ( ونه : 5)

 .  519ص -
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  :ولوقف جتله   وغل  وجل ني غاهل  لخو ه يف ولسلئل ول للوحت

 مجورع  لرع وةسربلب  ،(1)ن غ لك أسبلدل  دوئوحت خل نورحت  رؤملي إىل   روه وجل رني قدم أ

 رلوه فوج  رج ول أة وحللمرل أن    رلمل، كرّل مرل مرل لرانه أن  ،غاهل   لملهيل إال مل ند 

 وس خدوم وةمل غحت  ول قرلقري ول ري قرد غ ر ج  ،كلل   ض لألل حت-غؤملي إىل   وه ن و  ل 

 . (2)-ر  ل   وه للج ني 

  : مل للع ،وإلسالم سد أدوودل  كثرية  ؤملي إىل   وه وةن حت 

 . غو ولسب  ول ئوا ل ض ولاغ ي ولسب  ل  وغل  وةن حت ،م غ  ولانل[ 1]

 . غي لو   ا ري مبلرش رج   وه وجل ني ،م غ  وخلاو [ 5]

   صرا ، ول ي مل لاهنل أن  سب    وه وةن حت ،م غ  ولخد و   ولوومل ولضل ة[ 6]

 . جا ل

م لجلررحت وةم وحللمررل مررل وةمرر وض ول رري  سررب  ال لررع أن   ،وةمرر  دلل رردو ي[ 9]

  .(3)له أ  ه ولهبري يف  قلغحت وجل ني مل وإلصلدحت هبل ول  وغل 

ولح رو،  أمل وةسبلب ولو و وحت ولسببحت ل  وه وجل ني فواهل   لملهيل مل خالل إن وء فحن

 .- (5)(4)كام  قدم -ع س وللقوححت يف ول    ولو و ي للاقبلني رج ولا و  أ  قبل 

                         
 .   1156-1151( ونه : مل  قدم ص1)

 .  622-621ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :5)

آغل   ،649ص -وة هلم ول  لحت دلحلال ل لئ حت أمحد (، 628، 629ص) -( ونه : ول د  ولسلدق 6)

 .  114-86ص -محل يف  ددري وة  لم ل وفوق رلوون ول 

 .   424-456ص –( فحن ولح و، ولو و ي ل لححت وإلنجلب( ونه  مل  قدم يف ول  ل ولسلدع )9)

 .  628-622ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :2)
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 فوج  م لجل ه دلةمل غحت  ولوسلئل ول النوحت ،إلو  بت ربول  أن ول أة مال ن و ل  م وغل  

 غ ةلع وةربلء إىل ود هل   ق ول   دغثحت مته    مرل م لجلرحت وةن رحت  ،-إلو أمهل للع  -

  دررام سررو ةو  يف ولسرر قبل فرر ع ندغررد مررل ولةرر  غسرراونه ول لجلررحت  ، وة  ررلم غرري يف

  .(1)وجل و وحت

 دقري  ، وس   ت مجوع ولوسلئل ول النوحت ،إلو  بت ربول  أن ول أة مال ن و ل  م وغل  

  أن غاوا دني م  لرحت ن رخ فحو ئذ جي ،إن لاه غو آخ  ولد وء ولذي غاهل أن غ ل  إلوه

  .(2)-كام سوايت    وله يف ولبح  ول ليل إن للء وهلل  -ول     ول  لحت ول ي قبل ل 

 

*  *  *  * 

 

                         
، 141ص -أ هلم وهل دسرحت ولو و ورحت لسر د ول روغ خ ، 681-628ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :1)

آغرل  ولر محل يف  رددري ،  85ص -مللول ول ق   وإلنجلب ر رد ولر أة  ول نرل ل برد ولسرالم أغروب 

 .525ص -وة  لم ل وفوق رلوون 

ول رووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وةرسة ل رى ، 685ص -وجل رني ول روه للبرل  ( ونه : 5)

 .  1511ص -ول ون. 
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  فوه  ال حت مةلل :

ملة دران خيلرق وحلورلة يف ولبردن مرع للرع أن ، وهلل ول ل ،م ح ك لةوفنو وين ول    نس  

          ﴿ :كرام قرلل   رلىل ، غي مرل أمر  وهلل ،(1)وجلس 

    ﴾(2)،  لخلرقل و  وخ بل  قد وخ ن وهلل را  نل ن سه دا  فحت  قوق  ل، 

قرلل ول روكلين  ،(3)  ى غضة غ  إىل  مل ول ل  إلوره ،ف   رجاغ  رل رل  مل ال غد كونهلو  ي 

ملئرحت   قد  هى د ل ولحققني أن أقوول ولخ ل ني ىف ول    دلات إىل  امنورحت ررشر » :

د د أن رلاروو أن وهلل سربحلنه  ، ول    ول لرل رل ول  ع ،فلنه  إىل غذو ول ضول ول ل غ ،قول

 ال ولبحر  ررل  قوق ره  ، ال ألن هلر  دللسرؤول ر ره ،لع رلوره أنبورلءه مل غةْ  ، لاهقد وس ا   د

ول ضرول إىل غرذو وحلرد  هلل ول جر   ور   بلر  أقروول أغرل فول ،فضال رل أمم   ولق دغل هب 

 .(4)«لحت ممل ألن وهلل دللهالم فوهاولذ، مل  بلاه  ال د ضه ىف عري غذه ولس

                         
 م1482غرر/1642 -1   -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -جلوزغحتودل قو  و -ول   ( ونه : 1)

(، إ ورلء رلروم 11/59، وجللمع ة هلم ولقر آن )646ص -رش  ول قودة ولةحل غحت ، 188ص -

 (.  6/6ولدغل )

 [.  82( سو ة وإلرسوء، وآلغحت ]5)

 (.  8/916( ونه : ف . ولبل ي )6)

 (.  6/529( ف . ولقدغ  )9)
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أن ن رخ ولر    يف وجل رني ال غهرون قبرل ميضر  -وهلل   مح ر  - ال خال  دني ول ق لء 

إن )م فوررل :  كام ملل رج للع  دغ  ودرل مسر ومل  ،(1)أ د حت أل   مل ددوغحت وحلال

مع خلقه يف بطن أمه أربعن يوما   ثام يكاون مضاغة  ،ثم يكون علقة مثا  ذلاك ،أ دكم جيج

مل خي لرف » :ربري قرلل ولق  ،(2)(ثم يجس  إلياه امللاك فيانفخ فياه الاجوح ،مث  ذلك

 ه ملخولر ، للع متلم أ د حت أل   ،ول لامء أن ن خ ول    فوه غهون د د ملئحت  ررشغل غومل  

 و  رق ول لرامء ررج أن ن رخ ولر    ال » :ودرل  جر    قلل وحلرلفظ ،(3)«وخللمايف 

  .(4)«غهون إال د د أ د حت أل  

غومرل  مرل وحلارل  151 رد  أكث  أغل ول ل  ول قدمني جي لون ن رخ ولر    يف وجل رني د

، لهل لغ  د ضر   إىل أن ن رخ ولر    (5)مبلرشة كام غو ظلغ   دغ  ودل مس ومل 

 للع ةن ن خ ول    نلء يف وحلدغ  د د لك  وةروو  ولثال حت  ؛يف وجل ني غهون د د للع

ف لاا د ض   مل وةمللحت وةخ ، مل غاهل  ،ول ي   ود ولو و   ولووخي (  ّ )م ةوفل  در 

  : كلن هل  يف للع  أغلن ،ده أن حيدمل  قت ن خ ول    يف وجل ني

                         
(، م ررحت ولح ررل  9/918(،  للرروحت ولدسرروقي )1/561(، ولبحرر  ول وئررق )2/99لبسررو  )( ونهرر : و1)

(، ماوع ف ل ، لروخ وإلسرالم ودرل  واورحت 8/652(، ولا ي )9/922(،  للوحت وجلال )6/125)

(18/526)   . 

 .  298(   قدم أل جيه ص5)

 (.  15/8( وجللمع ة هلم ولق آن )6)

 .  (11/981ف . ولبل ي )( 9)

(، 9/918،  للوحت ولدسروقي )25نلمع ول لوم  وحله  ص، (1/615 للوحت ودل رلددغل ) ونه : (2)

 (.  6/125م حت ولح ل  )
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 ؛أن ن خ ول    غهون خالل ررشة أغلم د د وةلر   وة د رحت مرل ددوغرحت وحلارل :األو 

 للرع إنرام  ،(1) مرل  ها رل ظ رو  وحلارل دوقرني ، للع ةهنل ردة ول وىف ر  رل ز ن رل

 سر ود درل  ،قول رل ودل ربرلس  قد ُ  ي غذو ول ،غهون د د ن خ ول    يف وجل ني

 .(4) د ل ولللهوحت ،(3)يف   وغحت ر ه  ده أخذ وإلملم أمحد  (2) ولسو 

 للرع ةهنرل أقرل مردة  ؛أن ن خ ول    غهون د د سر حت ألر   مرل ددوغرحت وحلارل :الثاين

 إمهلنوحت  ول ه خرل   ولر    إنرام  هرون دسرب  ن رخ  ،غاهل أن غولد فو ل وجل ني فو وش

                         
إرررالم ولرروق ني  (،9/89ولبجريمرري رررج رش  ولرر  ج ) للرروحت (، 9/121ونه :مووغرر  وجللوررل )( 1)

(5/25.)   

ء ولسب حت دللدغ حت، سود ول لد ني، مجع دني غو: س ود دل ولسو  دل  ان، أدوماد، ولدين. أ د ول ق ل( 5)

 غر(.  49غر(،    ويف س حت ) 12ول قه   وحلدغ    ولاغد.  لد س حت )

(،صرر حت ول رر وة 1/111(،ول رر  يف خرر  مررل عرر  )1/115]ونهرر    مج رره يف:لررذ و  ولررذغ  ) 

(5/81])  . 

د أنه قرلل: إلو دلر   نقل عري  و د رل أمح» :25يف نلمع ول لوم  وحله  ص  اا  ابن رجب( 6)

رلوه،  قلل يف   وغحت ةت وحلرل ث ر ره:  أ د حت أل    ررشو ف ي  لع ول رش غ  خ فوه ول     غ ج

 هون ول ساحت نة حت أ د ني لولحت،  رلقحت أ د ني لولحت،  مضاحت أ د ني لولحت،     هون رهام  حلام، فرإلو 

ه ال غ  خ فوه ول    إال د د مترلم أ د رحت    أ د حت أل    ررشو ن خ فوه ول   ،  ظلغ  غذه ول  وغحت أن

 ول  وغل  ول ي قبل غذه رل أمحد أهنل  دل رج أنره غر  خ فوره  ،أل    ررش كام   ي رل ودل ربلس

ول    يف مدة ول رش د د متلم وة د حت،  غذو غو ول     ر ه،  كرذو قرلل ودرل ولسرو  لرل سرئل ررل 

 للروحت  ونهر :  .«غ  خ فوه ولر    قلل: دلل ول رشاردة ولوفلة  و  ن لت أ د حت أل    ررشو مل 

 (.  5/212(،   سري ولة ي )11/982، ف . ولبل ي )(1/615ودل رلددغل )

ف ذه أ د حت أل  ،  يف ول رش غ  خ وللرع »(: 15/8يف وجللمع ة هلم ولق آن )  اا  القجطبي( 9)

  . « دل ربلسوول   ،  غذه ردة ول ويف ر  ل ز ن ل كام قلل 
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 .(1)إىل غذو لغ  د ل ول لف وحت  ،ول   

 ولقول ولثلين د ود مل ن حت أن وجل ني غ ح ك غقو ل  يف دةل أمه قبل ميض س حت أل   مل 

دل لو  لد ةقل مل س حت أل   فإنه  دام وس  ل صل خل   م ك كام غو م لغد  ،ددوغحت وحلال

   فوره يشء  ن رخ ولر  ،فاقل مدة وحلال ول ي غاهل أن غ وش م  رل وجل رني يشء ،م لوم

 . لوا د ودو  رل قول وةكث  ، أمل ولقول وة ل فله  نلغ ه ،آخ 

غومرل  مبرلرشة  151أن ن رخ ولر    يف وجل رني غهرون د رد  - وهلل أرل   - ولذي غه   

 للرع  ،(2)لهل لوا مل ددوغحت ول لقو. دل مل ونار وس ولبوغضرحت وللقحرحت يف دةلنرحت ولر   

 م ل  ولبوغضحت وللقححت سر حت  ،ول لقو. غ   يف ق لة ولبول إل إن ؛غاغد س حت أغلم رل ول لقو.

 غردل ررج أن  سرلب  ،- (3)كام غقر   للرع وةربرلء -أغلم   ى   ا س يف دةلنحت ول    

إنام غهون مل والنار وس يف دةلنرحت ولر     وة د و ل  ولوو ملة يف  دغ  ودل مس ومل 

  :أمل ن وص ولرشع فا  ل ، ن وص ول ق لء ،ن وص ولرشع

   .     ﴾(4)﴿ :  لىلقول وهلل [ 1]

                         
لوا يف وخلر  أن ن رخ ولر    غهرون د رد وة د رحت مدغردو، فرإن »(: 6/615أس ى ولةلل  ) جاء يف( 1)

ل هه )   غام  وهلل وللع فو  خ فوه ول   (، فإ ولنه دث  ملل رج   وخي أم  وهلل دذلع،  ال      مدة 

ل أهنل مردة ولووخري،  أن فلام وس  بط ول ق لء مل ولق آن أن أقل مدة وحلال س حت أل   رلا  ،ولووخي

 .  (8/112 ونه : م حت ولح ل  ) .«ن خ ول    ر دغل

 (.182-1/182) -قضلغل ربوحت م ل ة  ( ونه :5)

-غرر1916يف  وصرول  نرد و  مج ورحت ول لروم ولةبورحت وإلسرالموحت وة ملنورحت ول  قردة درني ) واد جاء 

حلولة ولحومحت للبوغضحت وللقححت إنام و»مل ن ه:  -( 1/119)قضلغل ربوحت م ل ة كام يف  -غر( 1912

 .   « بدأ د د رلوق ل يف ندو  ول    دني ولوومني ولسلملس  ولسلدع د د ول لقو.

 .  512ص-والس  سلخ  وإلنجلب لهل م ع و  ول د  ولسلدق،  ( ونه :6)

 .[16ولؤم ون، وآلغحت ]سو ة ( 9)



 

 

3314 
 

 وكا  باالج م إن ا  عاز وجا ) :قرلل ررل ول بري   رل أنا دل مللع[ 5]

أذكج  يفإذا أراد أن يقيض خلقه اا  ،يا ر  مضغة ،يا ر  علقة ،يا ر  نطفة ييقو  ،ملكا

 . (1)(فيكتب يف بطن أمه ،ج فام الجز  واأل ،شقي أ  سعيد ،أ  أنثى

بعد  يدخ  امللك عىل النطفة)قلل:  غبل  ده ول بي  رل  ذغ حت دل أسود [ 6]

 ؟أشاقي أو ساعيد ،فيقاو ي ياا ر  ،أو مخساة وأربعان ليلاة ،باأربعن ما تستقج يف الاج م

ثام  ،ويكتب عمله وأثجه وأجلاه ورزااه ،أذكج أو أنثى؟ فيكتبان ،فيقو ي أي ر  ،فيكتبان

  .(2) (فال يزاد فيها وال ينقا ،طوى الصافت

إن )غقرول:  ،درالين غرل ني سا ت  سول وهلل  :قلل رل  ذغ حت دل أسود [ 9]

أذكاج أو أنثاى؟  ،فيقاو ي ياا ر  ثام يتصاور عليهاا امللاك ،النطفة تقع يف الج م أربعن ليلاة

ه ا  ساويا  أو غار أسوي أو غر ساوي؟ فيجعلا ،ثم يقو ي يا ر  ،فيجعله ا  ذكجا  أو أنثى

 . (3)(ما رزاه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم جيعله ا  شقيا  أو سعيدا   ،ثم يقو ي يا ر  ،سوي

أ د رني لولرحت  ر   لتساتقج يف الاج مإن ول ة رحت ) :قلل  رل ربد وهلل دل مس ومل[ 2]

 ، خلقره ،   غب ر  وهلل ملهرل  فوه ر   زقره ،    هون مضاحت ،    هون رلقحت ،  حد  ململ  

  .(4)( لقول  أ  س ودو  

                         
 .  222(  قدم أل جيه ص1)

   (.2299 ق  ) -دلب كو وحت وخللق وآلملمي يف دةل أمه  -   وه مسل  يف ك لب ولقد ( 5)

   (.2292 ق  ) -دلب كو وحت وخللق وآلملمي يف دةل أمه  -  وه مسل  يف ك لب ولقد  ( 6)

 سرل »:  وةلبرلينول روخ (؛  قرلل 586 ق  ) -  وه ولبخل ي يف وةملب ول  مل يف دلب ول . ( 9)

. ]ونهر : وةملب «. ولخ( يف  ه  ول فوع،  قد ص. م فورل  وإلس لمل موقوفل، لهل قوله )إن ول ة حت..

 - 6   -درري    -ملو  ولب لئ  وإلسالموحت -ماد دل إسامرول أدو ربد وهلل ولبخل ي وجل  ي -ول  مل 

مارد نرل   -مقوق: ماد فؤومل ربد ولبلقي، صحو. وةملب ول  مل للبخرل ي  -م 1484غر/1914

 - 1 -ولالهررحت ول  دوررحت ولسرر وملغحت  -وجلبوررل  - رشرر  ول وزغررع ملو  ول رردغق لل -ولرردغل وةلبررلين 

 .  [151ص -م 1449غر/1919
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 ر   هرون  ،أ د رني تكاون يف الاج مإن ول ة رحت ) :قلل  رل ربد وهلل دل مس ومل[ 2]

فقلل  ،فإلو أ ومل وهلل را  نل أن خيلق وخللق نال ملع ،    هون مضاحت أ د ني ،رلقحت أ د ني

 ازقرهمل   األك  أم أنثى اوك   ألقي أم س ود :فوقول اك  أغل  ب مل  :فوقول ،وك   :له

 . (1)( غه   وللع ،فوو ي وهلل را  نل إلوه مل غ لء امل أنله امل أ  ه

فقد مللت وآلغحت وله غاحت  وة لملغ   وآل ل  ول قدمحت رج أن أ ل أروو  خلرق وإلنسرلن 

ولرذي غرو  -غري ول ة رحت ولسر ق ة يف ولر      دل مسر ومل ول ي ملل رلو ل  دغ  و -

 د رل وة لملغر   وآل رل   ،لرع إىل رلقرحت فاضراحت ول ري   خلرق د رد ل -ولق و  ولهرني 

  وهلل أرل . ، حيحت يف أن رو  ول ة حت غس ا  أ د ني غومل  مل والس ق و  يف ول   

  : أمل ن وص ول ق لء فا  ل

مررل مل   سررد ف رري م رردة للحوررلة  ةن  النطفااة يف الااج م» :قررلل ولرسخيسرر [ 1]

 .(2)«ل  ول،لفو ةى هلل  ه  وحلولة دلر ب ،غهون م  ل لخن  ي

 ال غ  لرق هبرل  هر  إلو ألق  رل  ،ول ة حت لوست د ء غقو رل  » :قلل ولق ربي [ 5]

 .(3)«إذا   جتتمع يف الج م ول أة

 .(4)«النطفة يف الج م أ ل م و   ولونومل أن  قع »: قلل ولااويل [ 6]

 18إكرامل أي د رد  ،غومل  مل ول لقرو. 152 رلوه فإن ن خ ول    يف وجل ني غهون د د 

 د  بري آخ     خ  ،أسبورل  مل ددوغحت آخ   وضحت  لا  ل ول أة 51أسبورل  مل ول لقو. أ  

                         
   (.4192 ق  ) -ربد وهلل دل مس ومل وهلذيل  -  وه ولة وين يف ول ج  ولهبري يف دلب ول ني ( 1)

 ( .  61/21( ولبسو  )5)

رش  خم ف خلول للخر يش  (،6/988 ونه : مووغ  وجللول ) ( .15/8( وجللمع ة هلم ولق آن )6)

(، ولرشرر  ول رراري مررع  للرروحت 528-5/522(، ولرشرر  ولهبررري مررع  للرروحت ولدسرروقي )6/552)

   (.6/621(، م . وجللول )1/644(، ف . ول يل ولللع )5/951ول ل ي )

 (.  5/21( إ ولء رلوم ولدغل )9)
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مرل ددوغرحت  (51)أ  ددوغرحت وةسربوع ، مل ول لقو.  (14)ول    يف وجل ني يف ددوغحت وةسبوع 

 .آخ   وضحت  لا  ل ول أة

 د حت ألر    ررشرو  كرام  غؤغد مل  قدم أن وهلل رّا  نل ن ل ردة ول وىف ر  ل ز ن ل أ

         ﴿ :يف قولرررررررررره   ررررررررررلىل

﴾(1)،  قرلل ودرل ولقرو   ،وحلارل دوقرنيول حدغد هبرذه ولردة ظ رو    هز  مل  م: 

 ،إل ال دد مرل مردة مرضر دحت هلرل ; ول لححت   كلنت أ د حت أل    ررشو رج  فق وحلهاحت»

 ،فإنه غهون أ د ني غومل نة حت ; أ ىل ولدمل دذلع ولدة ول ي غ ل  فو ل دونومل ولولد  ردمه 

 ،   غ  خ فوه ول    يف ولةو  ول ودرع ،   أ د ني مضاحت ف ذه أ د حت أل   ،   أ د ني رلقحت

 .(2)«لفقد  د رشة أغلم ل ه    ول ه دلحل كحت إن كلن    مح

  واو. ونسجلم مل  قدم   نوحره مرع وحلهارحت مرل مدغرد رردة ولوفرلة دا د رحت ولر   

أنل لو ف ا ل أن ول نل مل  ررل وم أ ره  ،-غومل  مل ولوفلة  158 ول ي  سل ي  - ررشو  

 للرع  ؛غاهل أن غاخذ أكث  مرل غروم -إن   ل  -فإن ول لقو.  ،د د أن نلم  ل مبلرشة

 وغحت   ى   رل إىل موارع وإلخ رلب يف ق رلة ولبرول غاهرل أن ةن   لحت وحلووونل  ول

 ،(4)سلرحت 59 وحلووونل  ول وغحت غاهل أن  بقى  وحت دلن هل  ولبوغضحت  ،(3) س ا ق سلرل 

   غهرون  ،وغلم   ى   ا س يف دةلنحت ول    8-2   إلو    ول خ و  م ل  ولبوغضحت إىل 

 ،- رج مل  قدم  ق غ ه - وس يف دةلنحت ول    غومل  مل والنا 151ن خ ول    يف وجل ني د د 

                         
 [.  569، وآلغحت ]سو ة ولبق ة( 1)

 .  (5/25إرالم ولوق ني )( 5)

 .  96ص -  رحت وخللق للند رو و   ونه : (6)

 .  85( ونه : مل  قدم ص9)
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 ،أي أ د رحت ألر    ررشرو   ،غومرل   158فإلو مج ت ولدمل ولذكو ة خ نت ولح رلحت  ق غبرل  

 . وهلل أرل 

غومل  مل  151  ع  إمجلع ول ق لء ول قدمني رج أن ن خ ول    يف وجل ني ال غهون قبل 

 هلر  يف للرع  ال رحت  ،خرللف غرذو وإلمجرلع ددوغحت وحلال إال أن د ل ولبل ثني ول رل غل

  :مذوغ 

أن ن خ ول    يف وجل رني غهرون د رد أ د رني أ  و  رني  أ د رني غومرل  مرل ددوغرحت  :األو 

دل د ض   غ جرل ز فو سر  ولقرول در  خ ولر    د رد وة د رني وة ىل إىل ودرل  ،(1)وحلال

 . (2)- مح ام وهلل   لىل  -ولقو   ودل  ن  

  .(3)د د وةسبوع ولثلمل مل وحلال ول    يف وجل ني غهون أن ن خ يالثاين

                         
: رش  ولقضلة،  ماد رثامن لبري،  آخ  ن ]مرع م وررلة أن ولردك و  رش  ولقضرلة غر ، أن منهم( 1)

غومرل   94-98غومل  مل ونا وس ولبوغضحت يف دةلنحت ولر   ،  غرذو غسرل ي  95ن خ ول    غهون د د 

وجلدغرد يف ول  رل ، ولرشرروحت (، 182، 1/186) -قضرلغل ربورحت م رل ة ونه : مل ددوغحت ول لقو. [. 

 -وخ ورل  نر ا وجل رني ل برد ول لرود قلسر  ، 119ص -لألم وض ول سلئوحت  ول ق  ةمحد وجللد ي 

اال مل وسرل  فق ورحت يف  -مل.ماد رثامن لبري  -موقف وإلسالم مل وةم وض ولو و وحت ، 119ص

 -م 5111غررر/1951-1  -وة ملن  -  ررلئا لل رشرر  ول وزغررع ملو  ول -قضررلغل ربوررحت م ررل ة 

وة هرلم ول  رلحت دلحلارل ، 954ص -إرجلز ولق آن يف مل أل وه وة  لم له غ  وةع  (، 1/695)

   .28ص -ل لئ حت أمحد 

أن ولبل   ع ل رام ق  ه يف غذو ولواع فقرلل  ويبدو. 48ص -رسقحت وةرضلء لحاد غرسي  ( ونه :5)

ول ق لء رج   محت ق ل وجل ني د د ن خ ول    فوه، أي د د م    ملئحت  ررشغل غومل   أمجع»: 111ص

 .«م ذ ول لقو.

وهلوئحت ول للوحت لإلرجلز ول لاي موقع:  - مل. ربد ولرجوومل ول ل ي - أروو  وجل ني  ن خ ول    ( ونه :6)

 .    http://www.nooran.org/index.htm :رج ول ودط مهحت وله محت -يف ولق آن  ولس حت 

http://www.nooran.org/index.htm
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 .(1)ميض  ال حت أل   مل ددوغحت وحلال أن ن خ ول    يف وجل ني غهون د د :الثال 

 ن لوو م و ل  ،(2) قد د ى غؤالء ولبل ثون قوهل  رج  دغ   ذغ حت دل أسود 

 لوو  دغ  ودرل مسر ومل  أ ّ  ،ول ة حت  ول لقحت  ولضاحت كل ل  هون يف وة د ني وة ىل

 .لوووفق للع

  ورد  ( ر )لهل مل  أ، م    أن للع ال غهون د د وة د ني وة ىل مبلرشة وس دل دان 

فونرد أصرحلب  ، رلوه ن ل غر لاا ولوقرت ولرذي  ر  خ فوره ولر    ،ولو و   ولووخي

مجوع وةن اة  ول أي ولثلين أن م ةول  رل  وةن حت  دل رج أنه د  لغحت وةسبوع ولثلمل  هون

 دلل رليل  ، مل  ّ  غاهل ولقرول دران خلرق وإلنسرلن قرد سرّوي ،ول ئوسحت قد أللقت يف وجل ني

، دورر ام  نررد       ﴾(3)﴿ :غاهررل للرر    أن  رر  خ فورره كررام قررلل   ررلىل

ال يف وةسبوع ولثلين أصحلب ول أي ولثلل  أن وك امل خلق وجللد  وجل لز ول  لسيل ال غهون إ

كام ملل رج للع  ردغ   ذغ رحت درل  - رلوه ف هون ك لدحت وللع د د للع  ،ررش مل وحلال

ممل غردل  ،كام ملل رج للع  دغ  ودل مس ومل  - ن خ ول    د د للع  ،- أسود 

كرام أن ظرلغ ة ول روم  .رج أن ن خ ول    يف وجل ني ال غهون إال د د  ال حت ألر   مرل وحلارل

 غرذه رالمرل  ررج  لرول  ، كحت وإل وملغحت ال  هون إال د د  ال حت أل   مل ددوغحت وحلال وحل

                         
، 112ص -وخ ورل  نر ا وجل رني ل برد ول لرود قلسر  ول وخ ربد ولجود ولانردوين كرام يف  وهو او ( 1)

( أنره غر ، أن ن رخ ولر    غهرون د رد 1/912) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت  نلء يف 

 ة ل أملق ةنه رل ف و، مه ودحت، دخال  ولثلين فإنه يف مقلدلحت ل وغحت.   امنني غومل ،  ول قل و

)إذا مج بالنطفة ثنتان وأربعون ليلاة بعا  غقول:  سا ت ول بي  قلل: دل أسود   ديفةعن ( 5)

ا  إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها. ثم يقو  ياا ر  أذكاج أ  

ثام يقاو  ياا ر  رزااه؟ فيقيضا رباك ماا شااء ويكتاب  ;ا شاء ويكتاب امللاك أنثى؟ فيقيض ربك م

ثم نج  امللك بالصايفة يف ياده  ;ربك ما شاء ويكتب امللك  يا ر  أجله؟ فيقيض ثم يقو ي ؛امللك

 .225.  قدم أل جيه صفال يزيد عىل ما أمج وال ينقا(

 [.  4، وآلغحت ]ولسجدة( سو ة 6)
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  .(1) مل  ز  فإن ن خ ول    غ   د د ول    ولثلل  ،ول    يف ولبدن

 غرو  ردوخل ول ة رحت  ول لقرحت  ولضراحت يف وة د رني  - قد  قدم ولر مل ررج مب رى قروهل  

رج أن ل نسر ةوع أن نر مل  ،بوو إلوه أنه خمللف لإلمجلع،  غه ي يف  مل مل لغ(2)   وال   -وة ىل 

 أن نر مل ررج مرل لكر ه  ،رج أصحلب ولقول وة ل دام لك ه أصحلب ولقول ولثرلين  ولثللر 

أمرل أصرحلب ولقرول ولثللر  ولرذغل  ،أصحلب ولقول ولثلين دام لك ه أصحلب ولقول ولثللر 

غدل رلوه مل وس دلوو ده أن ن خ ول    ال قللوو دان ن خ ول    غهون د د  ال حت أل   فالغحت مل 

لهل  ق ه مدغدو  غو مل ملل رلوه ول ن  وإلمجلع  غو  ، غذو نسل  ده ،غهون قبل  ال حت أل  

   . وهلل أرل  ،(3)رج أن ول ةول  ولةبوحت كذلع  ؤغد غذو  ال أللل ه ،(غومل   151)

 - (4)كام  قدم -وإلن لض  أ   أن أخ   غذو ولةل  دلإللل ة إىل أن وةربلء ر فوو 

 ولدة ول ي كرلن فو رل  ،«ونقذو  م ول وحلال قبل دلوغ وجل ني م  لحت قلدلوحت وحلولة» :دانه

أسبورل  مس  مل ددوغرحت آخر   وضرحت  لار  ل  58وجل ني قلدال  للحولة خل   ول    غي 

ددوغررحت أسرربورل  مررل  51أ   -أسرربورل   55 غرري وآلن  ،أسرربورل   59 رر  نق ررت إىل  ،ولرر أة

 سب    لقن ولدة غو ول ةو  وللاروس يف رر ق   سرلئل إن رل  وةر رلل  ،(5)-ول لقو. 

                         
وخ ورل  الل مل كرالم ول روخ ربرد ولجورد ولانردوين يف ف رووه وللحقرحت ده رلب: غذو والس د انظج تقجيج( 1)

   ن ا وجل ني ل بد ول لود قلس .

 .  221-226( ونه  مل  قدم ص5)

إال يف وةسربوع  - كرذو وإل سرلس  -وةدحلث ررج أن رارل ولردملغ ال غبردأ يف وجل رني   ي  دلت( 6)

  ل ول أة، أي د د أ د حت ول   مل ددوغحت وحلال ول  يل. ول رشغل ور بل و  مل ددوغحت آخ   وضحت  لا 

 -وجل رني ول روه للبرل  ، 128-129ص-سولسرحت   سرلئل مدغرد ول سرل لحارد رريل ولبرل  ]ونه :  

 [.   648ص

 .  1111( ص9)

وجلدغد يف ول  ل ، ولرشرروحت لألمر وض ول سرلئوحت ، 11ص-م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل   ( ونه :2)

 .  541ص -أرة ي ر ال داي  ال لساري ربلس ، 84ص -محد وجللد ي  ول ق  ة
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دو   دغثي ولوالملة  يف ظ ري أن غرذو ول ةرو  إلو وسر ا  فرإن ولردة ول ري غاهرل أن غهرون  ،وخلم

أسبورل  مل آخ   وضحت  لار  ل  51وجل ني قلدال  للحولة فو ل خل   ول    غاهل أن   ل إىل 

د لء رج مل  قردم  - لهل ال غاهل أن   ل إىل أقل مل للع  ،أسبورل  مل ول لقو. 18أ  ول أة 

 .،  وهلل   لىل أرل -  ق غ ه مل أن ن خ ول    يف وجل ني ال غهون قبل غذه ولدة

ف ل رلن  ،فورهن خ ول     قد غهون د د  ،إن لض وجل ني قد غهون قبل ن خ ول    فوه

 : دولن للع مل خالل ولسال ني ول للو ني ، لهل  للحت  ها ل ، لل لن

 للرع  ،فوره  ه  إن لض وجل ني قبل ن رخ ولر   يف  - مح   وهلل  -وخ لف ول ق لء 

  :رج أقوول سب حت

 إلوره لغر  ولللهورحت يف  ،  غذه ول  لرحتأن وإلن لض م م يف مجوع أروو يالقو  األو 

 غو قول ر د وحل  ورحت لهرل  ،(3) قول ر د وحل لدلحت ،(2)ول لف وحت غو قول ر د  ،(1)ول  اد

                         
(، ولرشرر  ولهبررري مررع 6/552(، رش  خم فرر خلوررل للخرر يش )6/988مووغرر  وجللوررل ) ( ونهرر :1)

(، فر . ول ريل 5/951(، ولرش  ول راري مرع  للروحت ول رل ي )528-5/522 للوحت ولدسوقي )

   (.6/621(، م . وجللول )1/644ولللع )

. ونهر : إ ورلء رلروم « غرو وة نره» ودل ول اممل،  قلل ودرل  جر  وهلو اري:  ولااويلإلوه  ممن ذهبو( 5)

(، 8/995(، هنلغررحت ولح ررل  )4/91()8/591()652، 8/182(، م ررحت ولح ررل  )5/21ولردغل )

 (.  9/992(،  للوحت وجلال )9/516ف ل ، ول ميل )

(، ك ررل  ولق ررلع 1/682(، وإلن ررل  )1/581. ونهرر : ول رر  ع )إلورره ودررل وجلرروزي ومماان ذهااب( 6)

(1/551)  . 
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أي أل ون وجلووز دلل ذ   -،  قد ن ل د ض   غذو ولقول (1)مع إنلزة وإلن لض ل ذ 

 .(2)غو  قوقحت مذغ  وحل  وحت -

فإن كلن رلقرحت أ  مضراحت  فوحر م  ،كلن وجل ني نة حتك وغوحت وإلن لض إلو  يالقو  الثاين

 .(3)  د ل ولللهوحت إلوه لغ ،للع

فإن كلن رلقرحت أ  مضراحت فوحر م  ،نووز وإلن لض إلو كلن وجل ني نة حت يالقو  الثال 

 .(5) غو ولذغ  ر د وحل لدلحت (4) إلوه لغ  د ل ولللهوحت ،للع

 ، حي م يف م  لحت ولضراحت ، ول لقحت أن وإلن لض نلئا يف م  لحت ول ة حت يالقو  الجابع

 .(6) غو قول د ل ول لف وحت

                         
(،  للروحت ودرل رلدردغل ررج ولبحر  6/182(،  للوحت ودل رلددغل )2/622( ونه : ول  ل ، وهل دغحت )1)

 (.  6/512ول وئق )

 .  (6/512 للوحت ودل رلددغل رج ولبح  ول وئق )( ونه : 5)

   (.5/528سوقي )(،  للوحت ولد6/552رش  خم ف خلول للخ يش ) ( ونه :6)

(، رش  خم فرر خلوررل للخرر يش 6/988مووغرر  وجللوررل ) . ونهرر :وللخارريإلورره  ومماان ذهااب( 9)

 .  (6/621م . وجللول ) (،1/644) (، ف . ول يل ولللع6/552)

(، رش  م   رى وإل وملو  1/551(، ك ل  ولق لع )1/682(، وإلن ل  )1/581ول   ع ) ( ونه :2)

 .  (1/528ى )(، مةلل  أ يل ول  1/151)

زي كااالفجايت( 2) (،  للرروحت وجلاررل 8/995(، هنلغررحت ولح ررل  )8/182. ونهرر : م ررحت ولح ررل  ) ولررْ  ز

 (.6/621 للوحت ولبجريمي رج رش  وخلةو  ) (،9/941)

أف ى أدو إسحلق ول  زي دحل سقوه أم ه مل وء ل سقط  لردغل مرل ملوم »(: 4/91: نلء يف م حت ولح ل  )تنبيه        

،  ولهلغ  أن غذو سبق قل ،  أن ول حو. مرل لكر ه أ ال  « دلل  وحل  وحت فقللوو جيوز مةلقل قحت أ  مضاحت،رل

،  غردلع ررج أن ولرذكو  يف «قلل أدو إسحلق ول  زي جيوز إلقلء ول ة حت  ول لقرحت»(،  ن ه: 8/182يف )

أنرلز و وإلن رلض قبرل ن رخ  ،  ولق رومل أهنر « دلل  وحل  وحت فقللوو جيوز مةلقل»( خةا أنه قلل: 4/91)

 ول    مةلقل ،  لو كلن ول  زي غ ، نووز إلقلء ولضاحت الس و، قوله  قول وحل  وحت،  وهلل أرل .     
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إال أن غهرون  ،إال فوام قل ب ن خ ولر    فوحر م مه  هأن وإلن لض  يالقو  ارامن

 .(1) غو قول د ل ول لف وحت ،فال حي م -كام لو كلن وحلال نلجتل  رل زنل  -ل ذ  

 غو قرول ر رد  ،غذه ول  لحت ك وغوحت وإلن لض مةلقل  يف مجوع أروو  يالقو  السادس

 . (2)ول لف وحت

أن وإلن لض جيوز يف مجوع أروو  غذه ول  لحت مل ملوم أن ول    مل ُ ر  خ  يالقو  السابع

 إلوره  ،(4)،  غو ولقول ول  ارد ر رد ول رلف وحت(3) غذو غو ظلغ  مذغ  وحل  وحت ،يف وجل ني

  .(5)لغ  د ل وحل لدلحت

  :يف أ د حت أقوول غي وةقوول ولسلدقحت غاهل وخ اوهلل 

 وخ رل ه أكثر  ولبرل ثني  ،وإلن لض مر م يف مجورع أرروو  غرذه ول  لرحت يالقو  األو 

 .(6)ول ل غل

                         
(،  للروحت وجلارل 8/995،  خيةـ ولب ل فو سبه لل ميل. ونه : هنلغحت ولح ل  )وهدا او  الزركيش( 1)

(9/941-941     .) 

 (.  9/688ة )( ونه :  للو ي قلووت  راري5)

( 1/662(، ول  رررل ، وهل دغرررحت )6/512(، ولبحررر  ول وئرررق )915-6/911( ونهررر : فررر . ولقررردغ  )6)

 (.  6/182(،  للوحت ودل رلددغل )2/622)

(،  للروحت ول  ومليسر ررج هنلغرحت ولح رل  9/516( ف رل ، ولر ميل )8/996( ونه : هنلغحت ولح رل  )9)

(،  للروحت ول برلملي ررج رش  ولب جرحت 6/621  )،  للوحت ولبجريمي ررج رش  وخلةور(2/185)

(2/661  .) 

(، وإلن رل  1/581ول ر  ع ). ونهر : « له  نره»غذو ولقول ودل رقول،  قلل ودل م ل.:  ذهب إىل( 2)

   (.1/551(، ك ل  ولق لع )1/682)

(   رل غخ 191غل  ق  )يف ولد  ة ول لس حت  ول رشول  دوحت ولس وملغحت غوئحت كبل  ول لامء يف ولالهحت  ق و  ( ونه :2)

= 586ص -ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هرلم ولر ِضكام يف م 14/5/1488غر ولووفق  51/2/1918
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 (   ررررل غخ 98غررررر/1124/52=] د رررلء رلورررره صررررد    ارررو   زو ة ول ررررححت ولسرررر وملغحت  قررر  )

ول سرلء ولل قى ولةبي ول ق ي د  وون )  غحت رشروحت لرب ل ولقضرلغل يف رر  غر كام يف  بت 15/9/1956

( كرام يف 18282[،  ف و، وللج حت ولدوئاحت لإلف لء يف ولالهحت ول  دوحت ولس وملغحت  قر  )181ص - ول ولود( 

 -نررد ة )وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم( ، 586-581ص -ول  ررل ، ول  لقررحت دللةرر   أ هررلم ولرر ِض 

إلدر وغو   أ هرلم وإلن رلض و  صد   ده  وصول  ول د ة  غو قول أكث  ول ل كني فو رل،  621ص

ملرررحت ولرشرررغ حت  -مل/ مارررد ن رررو  غلسرررني  -أ هرررلم وإلن رررلض (، 544، 551) ص -مارررد   رررو  

 -ولسر حت ولسلملسرحت  -كلورحت ولرشرغ حت  ولد وسرل  وإلسرالموحت  -نلم حت ولهوغرت  - ولد وسل  وإلسالموحت 

ول ررووزل ولخ  ررحت دررلل أة يف ، 582ص  - م1484غررر/أد غل 1914  مضررلن -ول رردمل ولثللرر  ررشرر 

 -أ هرلم نقرل أرضرلء وإلنسرلن لووسرف وةمحررد ، 1148ص - برلملو   أ هرلم وةرسة ل رى ولر ون. ول

ماد درل م لر. أدرو ملورس  -أ   ولبلر  يف ولسؤ لوحت وجل لئوحت ، 252ص -وحللنحت ةمحد ول لود ، 982ص

 ومل نلم رحت وإلمرلم مارد درل سر -كلورحت ولرشرغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت ولردك و وه يف أصرول ول قره  -

 رق وجل رني ، 666ص -أ هلم وةم وض ول دغحت ل بد وإلله ولسروف ، 695ص -غر 1959 -وإلسالموحت 

لرر بلن  11 -ارال دحروث نرد ة )وإلنجررلب يف اروء وإلسرالم(  -مل.  سرل رريل ول ررلليل  - يف وحلورلة

 - 5  -سلسرلحت مةبوررل  م هارحت ولةر  وإلسرالمي  -ولهوغرت  -م 1486ملغو  59غر ولووفق 1916

وجل لئورحت للج رني  وحلامغرحت (، 6/688) -قضلغل  الث يف وإلن لض ل ربل  ول رويل ، 642ص - م1441

 -ولوسررورحت ول ق وررحت لألن ررحت لسرر ود موف ررحت  ،592ص -يف ظررل ول ق وررل  ولسرر حد حت ةمرررية رررديل 

إن رلض وجل رني ، 48مد، مرش روحت وس خدوم وةن حت ولبرشرغحت ةغارل وجلارل ص(، 5/88)(1/898)

وحلال  مل غو ر  ، 662ص -وة هلم ول  لحت دلحلال ل لئ حت أمحد ، 188ص -   ولقحةلين ول وه لس

 - 1  -ولقرلغ ة  -ولردو  ولثقلفورحت لل رشر  -مل. ربرلس لروملن  -أ هرلم يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  رلوه مل

رالمرل  وحلوررلة ، 992ص-ملوعرري  فقره ولقضررلغل ولةبورحت ول ررل ة للقر ه، 22ص -م 1444غرر/ 1914

أ هرلم وجل رني ، 129ص -قضروحت مدغرد ول سرل ةم كلثروم وخلةور  ، 111  ةمحد ولقلسراي ص ولام

د روك ول ةرف ، 515ص - أر رلل وةنلدور  درني ول لر   ولرشرغ حت لاغرلمل سرالمحت، 124ص -ل ا  علن  

 =وإلسررالمي  ولقررلنون ول قرره وحلامغررحت وجل لئوررحت للج ررني يف، 512-519ص - وةن ررحت ل ةررل ولسرر بلري 



 

 

3344 
 

 وخ رل ه د رل  ،وإلن رلض مر م يف ررو  ول لقرحت  ولضراحت مل ن ول ة رحت يالقو  الثاين

 .(1)ولبل ثني ول ل غل

 مل أقف رج قلئل  ، ول لقحت وإلن لض م م يف رو  ولضاحت مل ن ول ة حت يالقو  الثال 

 .ده مل ولبل ثني ول ل غل

ل ه د رل ررر وخ  ،حترررذه ول  لرررع أروو  غرررريف مجو لئاررررنلض رروإلن  يالقو  الجابع

                                                          
 - م1448غررر/ 1918 -ولقررلغ ة  -ملو  ول  ضررحت ول  دوررحت  -مل. ربررد ول اغررا ماررد مسررل  -ولوارر ي =

ملو  ولب ررلئ    - أ.مل. رررج ماررد غوسررف ولحارردي -دحرروث فق وررحت يف مسررلئل ربوررحت م ررل ة ، 54ص

 . 514ص - م5112غر/1952 - 1  -وإلسالموحت 

غسر ث ي ولردة مرل ول لقرو. إىل  : د ل مل غ ، ردم نووز وإلن لض قبل ن خ ول    مةلقرل  مال ظة       

،  ال غ    ن للع ملوخال  يف وإلن لض أصرال ؛ - غي  ق غبل  س حت أغلم  -وإلنا وس يف دةلنحت ول    

 إل ال   محت للبوغضحت وللقححت ر دغ  قبل أن   ا س يف دةلنحت ول   .

 -  ةقضررلغل ربوررحت م ررل، 828ص  -نررد ة )  غررحت إسررالموحت لررب ل ولام سررل  ولةبوررحت( ]ونهرر :  

رسقرحت  ،868ص -وة هلم ول  لحت دلل ق   وإلنجرلب  م رع وحلارل لسرل ة وهلرلن ي (، 1/119)

فقد نقله ررل ول روخ م رة ى ولا قرل  ولردك و  مارد  مضرلن  119ص -وةرضلء لحاد غرسي 

فقد نقله ررل رردمل مرل ولبرل ثني. ( 86-5/28)-ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت ولبوري، 

      [. 289، 282، 612-619ص قدم: ونه  مل  

وإلف رلء ول لد رحت لقةرلع وإلف رلء  ولبحروث ولرشرروحت دروزو ة وة قرل   ول رؤ ن ف و، جل رحت  ونه :( 1)

ماوررحت ول  رل ، ولرشرروحت ول رلمل ة ررل قةرلع وإلف رلء ( كرام يف 1811 ق  ) وإلسالموحت ولهوغ وحت

ند ة )وإلنجلب ، (2/961) -هوغ وحت  ولبحوث ولرشروحت دوزو ة وة قل   ول ؤ ن وإلسالموحت ول

رسقرحت وةرضرلء لحاررد إل غرو قررول د رل ول رل كني يف ول ررد ة،  621ص -يف اروء وإلسرالم( 

 .  112ص -غرسي 
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 .(1)ولبل ثني ول ل غل

أمل أد ز وةمللحت ول ي وس دل هبل ول ق لء رج  ه  إن لض وجل ني قبل ن رخ ولر    فوره 

 :ف ي كام غيل

من أبجز األدلة التي استد  هبا القاللون بتاجيم اإلجهاض اب  نفاخ الاجوح مطلقاا  )أ( 

  يما ييل

نره[ 1] و  وآلغل   وة لملغ  ول ي   مل فو ل لك  أروو  وجل رني  م و رل  هز
  نره  ؛(2)

أن وجل ني مل ملوم قلدال  لل خلق فال جيوز ول  ر ض لره  :والس   لمل هبذه وآلغل   وة لملغ 

 . (3)فوهون له  ه  وحلولة ، ي د د  قوره يف ول    م،له وحلولة أن ول ،د ء

ررد  للحوررلة[ 5] قولسررل  رررج مرر غ   ،فوحرر م إ الفرره ،أن وجل ررني قبررل ن ررخ ولرر    فورره ُم ز

  .(4)ةنه أصل ول ود ؛ إجيلب ولضامن رج ولح م إلو كرس دول ول ود

                         
غل جيوز رشرل  ق ل  إسقل  وجل ني ول وه ، 82ص -محد  سني ةأ هلم وحللمل يف وإلسالم  ( ونه :1)

لحررق ده ررلب )وجل ررني ول رروه  وةمرر وض ولو و وررحت( م -ول رروخ ربررد وهلل دررل ربررد ولرر محل ولبسررلم  -

 - م1441غرر/1911 - 1  -نردة  -ملم رق، ملو  ول رل ة  -ملو  ولقلر   -للدك و  ماد ريل ولبرل  

]لهل ول وخ غ ، نووز وإلن لض للحلنحت  إن مل   ل إىل  د ولرض  ة  لوا مةلقل  [،  982ص

]لهل ولبل   غ ، أن ن خ ول    غهون  961ص -إرجلز ولق آن يف مل أل وه وة  لم له غ  وةع  

م رة ى ول روخ  ،ف رل د د أ د رني غومرل ،   أ، أن وإلن رلض قبرل وة د رني مهر  ه فحسر  [، 

]لهل ول وخ غ ، وله وغحت يف وة د ني وة ىل  ول ري  را ل دراملنى  لنرحت كضروق  582ص - ولا قل

 وله وغرحت ول ردغدة فروام د رد وة د رني لو  ولود رل ول  قل  ول ي  س  ب  ل ولروالملة    دورحت ولولرد، 

 غومل ،  ول ي ال  ا ل إال داسوغ أقو، ك حقق رض  صحي رج وةم إلو أس ا  وحلال[.  

   . 298-292( ونه  مل  قدم ص5)

 (.  6/512(،  للوحت ودل رلددغل رج ولبح  ول وئق )8/182( ونه : م حت ولح ل  )6)

 (.  6/128وحت ودل رلددغل )،  لل(6/512ولبح  ول وئق )( ونه : 9)
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 (1)  إجيررلب ولارر ةأ لملغرر :مثررل ،وة لملغرر  ول رري فو ررل و ررووم  وررلة وحلاررل[ 6]

 أ لملغرر   رراخري وحلررد رررل وحللمررل  ،(2)رررج مررل ور ررد، رررج  لمررل فاسررقط ن و  ررل

                         
 : ملل جي  يف وجل لغحت رج وجل ني، قوا  ل ن ف ررش ولدغحت.الغجة هي( 1)

دور ام غرري ر ررد  أ  ربرد أ  أمررحت أ  فرر س قوا  رل سسررامئحت مل غرر ،  غري ر ررد وحل  ورحت سسررامئحت مل غرر ، 

 .وجلا و  ربد أ  أمحت قوا  ل ن ف ررش ولدغحت

 للرع سسرون ملغ رل و  أ  سر امئحت  -ال مرل وإلدرل  - درني قوا  رل نقردو    وجللين خمري ر د ولللهورحت دو  رل      

          .مل غ 

أمل ر د ول لف وحت فال دد مل إخ و  ولا ة إال أن    رذ  ف خر   قوا  رل سرا مرل وإلدرل،  ال غ ر.  

 والر ولض رل ولا ة داريغل. 

 عريغل، أ     رذ  ف خر   قوا  رل أمل ر د وحل لدلحت فال دد مل إخ و  ولا ة كذلع إال أن غوواوو رج 

أ ولار  ،  وخلررية للجرلين يف وخ ورل   مل أصول ولدغحت وخلاسحت: وإلدل، أ ولذغ ، أ ولو ق، أ ولبق ،

  .أي غذه وةص ل 

،  هالرحت ولبحر  (2/164(، ولبحر  ول وئرق)511(، مارع ولضرامنل  )5/294]ونه : ماع وةهن  ) 

(، 9/528(،  للروحت ولدسروقي )5/148ووكره ولرد وين )(، ول 8/81(، ول  قرى )8/684)ول وئق 

(، ما ررري ولح رررل  8/685(، هنلغرررحت ولح رررل  )9/46(، أسررر ى ولةللررر  )4/44مررر . وجللورررل )

(، ك ررل  ولق ررلع 6/612(، رش  م   ررى وإل وملو  )614، 8/618(، ولا رري )685، 2/681)

(2/56-59])  . 

ىضر يف ومر أ ني مرل غرذغل وق  ل رل، ف مرت ق أن  سول وهلل  ، أت غ غ ة:  دغ  من ذلك( 5)

إ دومهل وةخ ، دحج ، فاصلب دة  ل  غي  لمل، فق لت  لدغل ولرذي يف دة  رل، فلخ  راوو إىل 

 .أن دية ما يف بطنها غجة، عبد أو أمةول بي ، فقىض: 

درلب ن رني  -(؛  يف ك رلب ولردغل  2952 قر  ) -درلب وله لنرحت -  وه ولبخل ي يف ك لب ولةر   

 قر   -دلب ن ني ول أة  أن ول قل رج ولوولد  ر بحت ولوولد ال رج ولولد -(؛  2218 ق  ) -ول أة

درلب ملغرحت وجل رني  -(؛  مسل  يف ك لب وحلرد مل ولقسرلمحت  ولحرل دني  ولق رلص  ولردغل  2215)

 (.1281 ق  ) -  نوب ولدغحت يف ق ل وخلةا  لبه ول اد رج رلقلحت وجللين
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  .(2)(1)  ى  ضع محل ل

من أبجز األدلة التي استد  هبا القاللون بجواز اإلجهاض اب  نفخ الجوح مطلقاا  ) ( 

 يما ييل

إهنل ال  هون ) :ددلول قول ريل  ،أن كل مل مل مله ول    ال غب   غوم ولقولمحت[ 1]

 ،    هون رلقرحت ،    هون نة حت ، هون ساللحت مل رني :موء ملة   ى مت  دلل ل و  ولسبع

 مرل ال غب ر  ال   مرحت يف  ،(3)( ر   هرون خلقرل  آخر  ،    هون مضراحت،  ر   هرون حلرام  

 .(4)إسقلره

  إلو مل غهررل آملموررل  فررال   مررحت يف ،أن وجل ررني لرروا درر،ملمي مررل مل  رر  خ فورره ولرر   [ 5]

 . (5)إسقلره

 . (6)مل ملوم أن وجل ني مل    خ فوه ول    ف و مثل ملء ول نل ولذي غ اله رل وم أ ه[ 6]

                         
   .1111( ونه : مل  قدم ص1)

أ هررلم وإلن ررلض  وسرر دالال  ولبررل ثني ول ررل غل،  مل أ ه لل ق ررلء ول قرردمني. ونهرر : وهاادا ماان( 5)

قضرلغل ، 661ص-أ هلم وةم وض ول دغرحت ل برد وإللره ولسروف ، 589ص -إلد وغو  ماد   و  

 (.  1/184)-ربوحت م ل ة 

(؛ 9262 قر  ) -فع ولا قري وةن رل ي  فلرحت دل  و -  وه ولة وين يف ول ج  ولهبري يف دلب ول وء ( 6)

 -م 1484غررر/1644 - 1  -دررري    -ملو  ول  فررحت  -   وه ولةحررل ي يف رش  م ررلين وآل ررل  

( رردة رر ق،  كرذو يف 558-2/552( مل ر غقني،  لك  له ودل ربد ول  يف والسر ذكل  )6/65)

 (  صححه.6/198ول ا ود )

 .  (1/551(، ك ل  ولق لع )1/581)ول   ع  ( ونه :9)

(،  للرروحت ولبجريمرري رررج رش  وخلةورر  1/561( ونهرر :  للرروحت ودررل رلدرردغل رررج ولبحرر  ول وئررق )2)

(1/512  .) 

 .94ص-(، نلمع ول لوم  وحله  5/519( ونه : سبل ولسالم )2)
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وأما من أجاز اإلجهاض يف بعض األطوار دون بعض فقد رأى أن بعاض األدلاة )جا( 

  يالسابقة تصلح لبعض األطوار دون بعض

ولدول ررج  ود فال أنلز إن لض ول ة حت فقط وس دل دحدغ   ذغ حت دل أس[ 1]

ال ن  قرد   أن ول ة حت قرد    قرد  قرد ،(1)أن ول  وغ  ال غبدأ يف وة د ني وة ىل مل وحلال

،  كام أنه جيوز ول ال ود دوء  فوجروز (2)فل  غهل إن لا ل ن لغحت ،ف ي م اله لألم غل م ل  

 .(3)وإلن لض يف م  لحت ول ة حت دجلمع أن كال  م  ل مل غ  و  أ  غ  قد

  ﴿ :أنلز إن لض ول ة حت  ول لقحت فواهل أن غس دل له دقول وهلل   لىل  مل[ 5]

                    

    ﴾(4)، ق وهلل   لىل دني ولضاحت  عريغل فوصف ولضاحت داهنل  ،فقد ف َّ

 .(5)فوجوز إسقلر ل ،فدل رج أهنل لوست د ء ، مل غذك  فوام قبل ل لوئل   ،خملقحت

  رج  نه ول اوم لو  امل ل يف أقوول ول ق لء ولسلدقحت ةمه  ل وخللوص إىل مل غيل: 

إل غرو ول ر و   ؛ري ك وغحت غو قول وجلامغري مل ول لامءنووز إسقل  ول ة حت مل ع :أوال  

 مع للع فرب ل  ، مل خيللف يف للع إال ولللهوحت ،مل مذغ  وحل  وحت  ول لف وحت  وحل لدلحت

 ولللهوحت مع وجلا و .

                         
)إذا مج بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بع  غقول:  سا ت ول بي  قلل: دل أسود   ديفةفعن ( 1)

لكا فصورها وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها. ثم يقو  ياا ر  أذكاج أ  ا  إليها م

ثام يقاو  ياا ر  رزااه؟ فيقيضا رباك ماا شااء ويكتاب  ;أنثى؟ فيقيض ربك ما شاء ويكتاب امللاك 

ثم نج  امللك بالصايفة يف ياده  ;ربك ما شاء ويكتب امللك  يا ر  أجله؟ فيقيض ثم يقو ي ؛امللك

 .225.  قدم أل جيه صما أمج وال ينقا(فال يزيد عىل 

 .94ص-نلمع ول لوم  وحله  (، 1/528( ونه : مةلل  أ يل ول  ى )5)

 .658ص -أ هلم وةم وض ول دغحت ل بد وإلله ولسوف  ( ونه :6)

 [.2( سو ة وحلج، وآلغحت ]9)

 .  652ص -أ هلم وةم وض ول دغحت ل بد وإلله ولسوف  ( ونه :2)
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دل أسود   ممل غبني  نحلنه  دغ   ذغ حت ،غو ول حو. -فوام غه    - قول وجلا و  

مج بالنطفة ثنتاان وأربعاون ليلاة بعا  ا  إليهاا  إذا) :غقول سا ت ول بي قلل  

ياا ر   يثام يقاو  ،وعظامها ،وحلمها ،وجلدها ،وبرصها ،وخلق سمعها ،ملكا فصورها

فيقيض ربك ما  ؟يا ر  رزاه يثم يقو  ،ويكتب امللك ،فيقيض ربك ما شاء ؟أذكج أ  أنثى

ثم نج   ،يكتب امللكو ،ربك ما شاء فيقيض ؟يا ر  أجله يثم يقو  ،ويكتب امللك ،شاء

 ظلغ  مل وحلدغ  أن ول ة رحت  ،(1)(امللك بالصايفة يف يده فال يزيد عىل ما أمج وال ينقا

فرإلو  ،(2)فلر  غهرل إن لار ل ن لغرحت ،ف ري م الره لألمر غل م رل   ،قد    قد  قد ال ن  قرد

 وهلل  ،(3) غرذو مرل غؤكرده ولةر  وحلردغ  ،نلءغل وللع  صو غل أخذ  ول هل وآلملمي

 :قرلل ودرل كثرري  ،   ﴾(4)﴿ :بحلنه    لىل غقول يف ك لدره ول اغراس

                         
 .  225(  قدم أل جيه ص1)

 .  (1/528، مةلل  أ يل ول  ى )94ص-نلمع ول لوم  وحله  ( ونه : 5)

، يف ولبحر  ولسرلدع غوئحت وإلرجرلز ول لاري يف ولقر آن  ولسر حتك لب رل  وةن حت ول لمل  رل  جاء يف( 6)

ربررد ولجوررد ،  .  .ن.د سررومل( إررردومل: ) صررف ول خلررق ولبرشرري د ررد ولورروم ولثررلين  وة د ررني)

أي: ر د  روويل  -غ هون يف ددوغحت وةسبوع ولسلدع مل ول او »: 166ص -( أمحد م ة ى، ولاندوين

، الادي يعطاي ا نان شاكله االدماي اراا  ولارضر يف، يوهلوهل ول هار - ولووم ولثلين  وة د ني

فوسر قو  نذررره،  غ هررون لرره  أس كبررري مسر دغ ،    حرر ك ول و ررلن إىل وةمررلم يف مل ررام يف ولونرره 

، كررام أن وةلنررني وخلل نوررحت  ولدوخلوررحت   هونررلن د ررد ولورروم ولثررلين الدمااي للجناانفيااتجىل الشااك  ا

، الدي يأخاد املظهاج االدماي،  غ   للع أغضل  دلل سبحت لألنف، وتكتسبان الشك  االدمي وة د ني، 

أمل وةل ع ول ي ظ    رج لهل د ور  يف هنلغحت وةسبوع ول ودع ف  ب. أكث  روال  د د ولووم ولثرلين 

 «. وة د ني،   ه   أصلدع  واححت مل  هل مونوملة قبل للع 

 [.  5( سو ة ول لق، وآلغحت ]9)
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 قرلل لروخ وإلسرالم ودرل  واورحت  ،(1)« فو ل ول  بوره ررج ود ردوء خلرق وإلنسرلن مرل رلقرحت»

 غي ولقة حت ول ارية مل  ، لك  سبحلنه خلق وإلنسلن مل ول لق  غو مجع رلقحت» :

 قد  سقط يف ول     ...ع كلن نة حت  ول ة حت قد  سقط يف عري ول   ةن مل قبل لل ؛ولدم

 رلر  أهنرل صرل    ،فقد صرل  مبردأ خللرق وإلنسرلن ،   غ مو ل ول    قبل أن   ري رلقحت

﴿ : قد قلل يف سو ة ولقولمرحت ،رلقحت لوخلق م  ل وإلنسلن                 

         ﴾(2)»(3). 

أمل وس دالل د ل ولبل ثني ول ل غل رج ول ع مل إن لض ول ة حت دا لملغر   راخري 

 - مح ر  وهلل  -فجوودره أن ول ق رلء  (4)وحلد رل وحللمل   ى  ضع  أ لملغ  إجيلب ولا ة

درل  ،(5)مل غه   محل ل مع  نومل و  امل أن  هون قد محلت مرل ولانرل غقواون وحلد رج مل

ولللهوحت مع   دملغ  يف إسقل  ول ة حت  أ و أن ولاونوحت مرد إلو مل غارل ررج زنلغرل أ د رون 

أمل ولا ة فال جت  ر د مجلغري ول لامء دإسقل   ،(6)  ى مول أ  غبلن محل ل  إال أخ   ،غومل  

                         
 (.  9/281(   سري ولق آن ول هو  )1)

 [. 64-68( سو ة ولقولمحت، وآلغل  ]5)

 (.  12/521( ماوع ول  ل ، )6)

 . 1198-1192( ونه : مل  قدم ص9)

مل  ؤخ  ال  امل أن  هون محلت مرل  ،مل غه   محل ل إن »(: 4/98يف ولا ي )  ابن ادامةاا  ( 2)

 ،[ 1119] قرردم ص نر  ولو وملغرحت  وجل  وررحت،  مل غسرال ررل وسر  وئ ام(  ؛ )ةن ول بري لولانر

 مل غام ه دسؤوهلل ررل  ،[ 1119] قدم ص )اذهب إىل امجأة هدا، فإن اع فت فارمجها( قلل ةنا: 

 .«  ن  ريل رشو حت  مل غس  ئ ل، وس  وئ ل

(، 9/655(،  للروحت ولدسروقي )8/89)للوحت ول د ي ررج رش  خم فر خلورل للخر يش( ونه :  2)

 (. 4/522م . وجللول )
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 ور  ن لروو ولار ة  ثبرت يف إلقرلء  ؛    غذو أغضل  مل كرالم ولللهورحت، دل غاهل أن غ(1)ول ة حت

  . وهلل أرل  ،فا  ومه أن أقل مل  ثبت ده ولا ة غي ول لقحت ال ول ة حت ،(2)وجل ني  إن رلقحت

 وحل  وررحت  ،أمررل إسررقل  ول لقررحت  ولضرراحت فللللهوررحت  وحل لدلررحت غقولررون د ح غارره يثانيااا  

له ره نرووز م روب د برل و   ،غقولرون درلجلووز -ب   يف ول  ارد مرل مرذوغ - ول لف وحت 

ممل جي ل ل نقول درام قللره  ، دللوخون يف  لل ول ذ  أ ولنل  أخ ، ، و ي دلله وغحت أ ولنل  

، (3)إسقل  ول لقحت  ولضاحت ملوئ  دني ك وغحت ول  اغه  ك وغرحت ول حر غ د ل ول لف وحت مل أن 

 غرو مرل درلب مرل  ر م  ، سولحت ال علغحت  لهل   ى لو قل ل دلل ح غ  فلل ح غ  غ ل م غ 

إل  و ئرذ  ؛إل ول  ي ر ه  قوقحت غو والر دوء رج وجل ني د د ن خ ولر    فوره ؛سدو  للذ غ حت

 رلوره  ، مل   ع  ول وحلاى أ لع أن غقع فوره ، مل قبل للع   غ  له ،(4)غهون آملمول  

 .فال غ باي ولوخون يف إلقلء ول لقحت  ولضاحت إال ل ذ 

 ذ  ال غلام أن غ ل إىل  د ولرض  ة دل غه ي أن غهرون غ رلك  لنرحت ملورورحت  غذو ول

مرل  -ممرل غر ،   مرحت وإلن رلض يف غرذه ول  لرحت  - قرد لكر  د رل وحل  ورحت  ،إىل للع

                         
 (.  8/618(، ولا ي )8/622()2/112(، وةم )8/652( ونه  : ددوئع ول  لئع )1)

أ   ،مضراحتأي غذو إلو ألق ه  ويف إلقاء ا نن، وإن علقة()قوله: »(: 9/528: ) اا  الدسواي( 5)

ال ولردم  ،-أي ململ م ا ل دحو  إلو صر  رلو رل ولرلء وحلرل  ال غرذ ب  - إن ألق ه رلقحت  دل ،كلمال

.  ونه : ولرش  ول اري مرع «ةن غذو لوا فوه يشء ;ولج اع ولذي إلو ص  رلوه وللء وحلل  غذ ب 

 (.  4/48(، م . وجللول )8/65(، رش  خم ف خلول للخ يش )9/688 للوحت ول ل ي )

 قد غقلل: أمل  للحت ن خ ول    فرام »:  - (8/955) هنلغحت ولح ل  لل ميلكام يف   اا  الزركيش( 6)

د رده إىل ولوارع فرال لررع يف ول حر غ ،  أمرل قبلرره فرال غقرلل إنره خررال  وة ىل درل م ارل لل  اغرره 

   .« ول ح غ ،  غقو، ول ح غ  فوام ق ب مل زمل ول  خ ةنه   غاه

 .  1198 قدم ص ( ونه : مل9)
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 (2) لكر  د رل ولللهورحت ،(1)أن جيف رضع وةم  غ قةع لب ره د رد ظ رو  وحلارل :وةرذو 

 وةرذو  أن غهون وحلال مل زنل.مل  -ممل غ ،   محت وإلن لض  - (3) ول لف وحت

 ال لع أن وجل ني يف م  لحت ول لقحت  ولضاحت يف م  لحت م وسةحت دني م  لحت كونه نة حت 

ف ي م  لحت  سرط غاهرل أن  ، دني كونه خملوقل  ُن خت فوه ول     صل    ول ه إنسلنوحت

ل دانه غ باي أن  لل كلنت غذه ول  لحت م  لحت  سةل  فقد غقل ،(4)نساو ل رو  وحلولة ول بل وحت

غهون  ها ل كذلع  سةل  دني وإلدل حت  ول ح غ  فوهرون  هر  وإلسرقل  فو رل وله وغرحت 

 غي  إن كلنت ال   ل إىل ول ح غ  له  ل ك وغحت لدغدة غ باري أال ُغقردم رلو رل  -مةلقل  

أ  وله وغحت يف م  لرحت ول لقرحت  ول حر غ  يف ولضراحت ةهنرل  ر غ  م  لرحت ن رخ  ،- إال ل ذ 

 .يف وجل نيول    

إل وجل رني  ؛أن وإلن لض يف م  لحت ول لقحت  ولضاحت م م ،- وهلل أرل   - ولذي غه   

 ،(6)له ه مرل درلب مر غ  ولوسرلئل ال مر غ  ولالغرل  ،- (5)ددأ دلل خلق رج غوئحت وآلملمي

                         
 (.  6/182(،  للوحت ودل رلددغل )2/622( ونه : ول  ل ، وهل دغحت )1)

 ظلغ  قول وجلا رو   لرو مرلء زنرل،  غ باري  قوورده »(: 6/621م . وجللول )يف   اا  عليذ( 5)

 .  «خ وصل إن خلفت ق ل ل ده و ه  غي ده  داريه،

فلو   كت   ى ن خ فو ل فال  د غ خول وجلووز،ن   لو كلنت ول ة حت مل زنل فق»:  اا  الزركيش( 6)

 (.2/941(،  للوحت وجلال )8/995. ونه : هنلغحت ولح ل  )«لع يف ول ح غ 

:  ند  كثريو  مل ولبل ثني غ سبون ولهالم ولسلدق لل ميل،  غذو خةا؛ إل إن ولر ميل نلقرل فقرط تنبيه        

 خ ول    مةلقل .  لهالم ولا ك ، أمل مذغ  ول ميل ف و وجلووز قبل ن 

 .  284( ونه : مل  قدم ص9)

 .  1194( ونه : مل  قدم ص2)

 .  1125( كام  قدم ص2)
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 قررد  قرردم أن مررل  ررّ م سرردو  للذ غ ررحت غبررل  ر ررد  ، غررو مررل دررلب مررل  رر م سرردو  للذ غ ررحت

 .وهلل   لىل أرل   ،(1)وحللنحت

أي د د ملئحت  ررشغل غومرل   -سبق أن ن خ ول    يف وجل ني غهون د د متلم أ د حت أل   

 .(2)مل ددوغحت وحلال كام ملّل رج للع  دغ  ودل مس ومل  -

 للع ةن  ؛(3)ن خ ول    يف م غ  وإلن لض د د - مح   وهلل  - ال خال  دني ول ق لء 

فال ور د، رلوه فقرد ور رد،  ،وجل ني إلو ن خت فوه ول    أصب. آملمول  له وة هلم وخللصحت ده

       ﴿ :فوهررون ملوخررال  يف قررول وهلل   ررلىل ،رررج ن ررا م  ررومحت

﴾(4)، قولررررره : ﴿     ﴾(5)، قولررررره : ﴿   

  ﴾(6)،  سقل  وحلال   وم دإمجلع ولسرلانيإ» :قلل لوخ وإلسالم ودل  واوحت، 

 .        ﴾(2)»(1)﴿ : غو مل ولوأمل ولذي قلل وهلل فوه

                         
    .(828-1/898) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت .  ونه : 552( ونه  مل  قدم ص1)

 .  1161(  قدم ص5)

(، ولرشرر  5/528دسرروقي )(،  للرروحت ول6/911(، فرر . ولقرردغ  )5/122( ونهرر :  بوررني وحلقررلئق )6)

(، 2/941(،  للرروحت وجلاررل )8/995(، هنلغررحت ولح ررل  )5/951ول رراري مررع  للرروحت ول ررل ي )

 (.  1/581(، ول   ع )121-69/121ماوع ف ل ، لوخ وإلسالم ودل  واوحت )

 [.66، وآلغحت ]سو ة وإلرسوء( 9)

 [. 61، وآلغحت ]سو ة وإلرسوء( 2)

 [.121، وآلغحت ]سو ة وةن لم( 2)
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 لهل وس ث ى كثري مل ولبل ثني ول ل غل  للحت  و دة أنرلز و فو رل وإلن رلض د رد 

؛ (1) غي  للحت مل إلو كلن دقلء وحلال فوه خة  مؤكد ررج  ورلة أمره ،ن خ ول    يف وجل ني

                         
ق و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي ول بثق رل  ودةحت ول لمل وإلسالمي داهحت وله محت يف مل   ه ولثلنوحت  ( ونه :1)

 ران م د1441( ف وغر  18-11غرر ولووفرق )1911(  نر  55-12ررشة ول  قردة يف ولردة مرل )

،  ف رو، وللج رحت ولدوئارحت -( 1/59كرام يف فقره ول رووزل للجوراوين ) -إسقل  وجل رني ول روه خلقورل 

كررام يف ول  ررل ،  -( 18282للبحروث ول لاوررحت  وإلف ررلء دللالهررحت ول  دوررحت ولسر وملغحت ول  ررو،  قرر  )

  رل غخ ( 191،  ق و  غوئحت كبل  ول لرامء دللالهرحت  قر  )-581ول  لقحت دللة   أ هلم ول ِض ص

، ماورحت ول  رل ، - 586كام يف ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هلم ول ِض ص --غر 51/2/1918

 -615/ 5) ولرشررروحت ول ررلمل ة رررل قةررلع وإلف ررلء  ولبحرروث ولرشررروحت درروزو ة وة قررل  ولهوغ وررحت

، 621ص -(، نررد ة )وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم( 5/28(، ولوسررورحت ول ق وررحت ولهوغ وررحت )616

، 28ص -، وإلن رلض ل برد ول  رل  إمل غرا 122ص -ن لض إلدر وغو  مارد   رو  أ هلم وإل

مل/  -وإلن لض دني وحله   وإلدل حت يف ول قه وإلسرالمي  ،98ص -إن لض وحلال ل بلس لوملن 

إن رلض ن رني  ،62ص -م 5112ملو  وجللم رحت وجلدغردة لل رشر  -أمحرد  لحل حت ربد ولةل   سل

، موقرف وإلسرالم 189ص -أ هلم وجل ني ل ا  عرلن   ،524ص -والع  لب لس د ولدغل غاليل 

قضروحت ، 565-552ص -(،   هو  ول سل للة غقري 1/699) -مل وةم وض ولو و وحت لحاد لبري 

ولرردك و  غوسررف  -، وحلررالل  وحلرر وم يف وإلسررالم 124ص -مدغررد ول سررل ةم كلثرروم وخلةورر  

 ررق وجل ررني يف  ،149ص - م1482غررر/1912 - 12  -ولقررلغ ة  -مه بررحت  غبررحت  -ولق اررل ي 

وحلامغرحت  (، 6/912) -قضلغل  الث يف وإلن لض ل ربل  ول رويل ، 911ص -سل ول لليل حلوحلولة 

مررد، مرشرر روحت وسرر خدوم ، 586ص -وجل لئورحت للج ررني يف ظررل ول ق ورل  ولسرر حد حت ةمرررية ررديل 

، 682ص -محرد وة هلم ول  رلحت دلحلارل ل لئ رحت أ، 116-111وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال ص

 -وحلامغحت وجل لئورحت للج رني ل برد ول اغرا مارد  (،5/168) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لس ود موف حت 

 .  115ص
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 يف ردم إن لض وجل ني يف غذه  ،  ولة وجل ني  لد حت هلل ،ةن  ولة وةم غي وةصل للع 

 إنقلل وةم أكثر   ،  ولة وجل ني م هوك فو ل ،كام أن  ولة وةم م وق حت ،ك له  هللوحلللحت غال

الرضار األشااد ياازا  ) :فررإرامل ولقوورررد ولرشرروحت ول  رر ة مثررل ،نجل رل  مررل إنقررلل ن و  رل

نتاار )   ،(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاا  أخفهاام)  ،(بالرضر األخف

 .وإلن لض يف غذه وحلللحتغق يض نووز  (أهون الرشين

  : له    ولوروو جلووز وإلن لض يف غذه وحلللحت ولرش   ول للوحت

 للع دان غق   مجرع مرل  ،أن  هون أسبلب ولرض  ة قلئاحت أ  رج  لع ولوقوع[ 1]

 .وةربلء ول خ  ني ولو وقني أن دقلء وجل ني يف دةل أمه غسب  موئل

 .دإسقل  وجل نيأن غال  رج ولهل   ظ  ولة وةم [ 5]

  .(1)أن غ  ني وإلن لض  سولحت   ودة لدفع ولرض  ة[ 6]

 للع ةنه مل غ  د يف ولرشع نووز إغرالك  ؛لهل نلزع يف غذو د ل ول ق لء ول ل غل

 أمرل   كره إن    ر   ، إن لض وجل ني د د ن خ ولر    فوره ق رل لره ،ن ا إل ولء أخ ،

 .(2)ةنه مل ر د وهلل  لوا د  ل ل؛خذ رلوهرلوه غالك لألم أ  غالك ام م ل  فال نؤو

                         
   .696ص -أ   ولبلر  يف ولسؤ لوحت وجل لئوحت لحاد أدو ملورس ( ونه : ول لمل  ولسلدقحت، 1)

وله   ول  ل ين للدروة  وإل للمل  -ول وخ ماد دل صلل. ول ثواني  -رش  وة د ني ول و غحت  ( ونه :5)

 - 1  -  وروررحت وجلللوررل  دللبدغ ررحت دررإرشو  مؤسسررحت ول رروخ ماررد دررل صررلل. ول ثواررني وخلريغررحت 

أدحرلث فق ورحت يف ، 115ص -رسقحت وةرضلء لحارد غرسري ، 114-118ص -غر 1952 مضلن 

لرشغ حت لاغلمل سالمحت أر لل وةنلدو  دني ول ل   و، 52ص -قضلغل ربوحت م ل ة لحاد ن و  غلسني 

وة هرلم ول ق ورحت ول  لقرحت ، 514-518ص -د وك ول ةرف  وةن رحت ل ةرل ولسر بلري ، 516ص -

-6/684) -قضلغل  الث يف وإلن لض ل بل  ول رويل .  ونه : 552ص -دللوالملة لحاد ولةول  

 فقد لك  مجلحت مل ولبل ثني لغبوو إىل غذو ولقول عري مل  قدم.  (  648
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 وحلقوقحت أن قوورد ولرشغ حت يف   ظ وةن ا    رل ض ول رلل.  ول لسرد ال   سرج  

إلو » :دقولره  مل نهلئ  نرووز للرع يف ولرشرع مرل لكر ه ودرل ولقرو   ،مع غذو ولقول

أن خي رى ررج فإنره ال جيروز  مرو   إال  ، وس وله ل  دارس، مل ولسلاني د ردمل ولقل لرحت

فحو ئذ  ،  هون م لححت   ظ وجلوش أره  مل م لححت   ظ وةسل ، ،نوش ولسلاني

فلو ون هرا  ، غهون مل دلب ملفع أره  ول سد ني دل  امل أملنلمهل ،غهون  مي وةسل ،

ف ذو ولبلب مب ي ررج ملفرع  ،وةم   كلنت م لححت وةرس، أره  مل  مو   مل جيا  مو  

فرإن فر ض  ، م ول أره  ل رلح ني د  وغرت أملنلمهرل ،ل أملنلمهلأره  ول سد ني دل  ام

 .(1)«  سل ي وةم ون مل جيا  مي وةرس، ،ول ع

 قد  أ، د ل ولبل ثني أن ظلغ  قول ول ق لء ول قدمني دل  حيه ردم نووز وإلن رلض 

ل نرلء ،  مل ن وص ول ق لء ول ي سلقوغل للداللحت رج غذو مر(2)يف  للحت وخلو  رج  ولة وةم

 لرو  ،وم أة  لمل وروض ولولد يف دة  ل  ال غاهل إال دقة ه أ دلررل» :يف د ل ك   وحل  وحت

 إن كرلن  ورل  ،فإن كلن ولولد مو ل يف ولبةل فال داس ده ،مل غ  ل للع خيل  رج أمه مل ولو 

ن ة» :قلل ودل رلددغل  ،(3)«ةن إ ولء ن ا دق ل ن ا أخ ، مل غ مل يف ولرشع ؛ال جيوز

                         
 (.  14-5/18ملو  ولس لملة )( م  ل  1)

وإلن لض دني وحله   وإلدل حت ل رحل حت ، 122ص  -أ هلم وإلن لض إلد وغو  ماد   و   ( ونه :5)

مرد، مرشر روحت  (، 6/642) -قضلغل  الث يف وإلن رلض ل ربل  ول رويل ، 54ص -ربد ولةل  

 - لئ ررحت أمحررد وة هررلم ول  ررلحت دلحلاررل ل، 118ص -وسرر خدوم وةن ررحت ولبرشررغحت ةغاررل وجلاررل

ممل غ ، نرووز وإلن رلض يف ] مجو     116-111ص -رسقحت وةرضلء لحاد غرسي  ،624ص

 إال وةخري فقط[.   غذه وحلللحت

 (.  8/566) (  هالحت ولبح  ول وئق6)
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 .(1)«فال جيوز ق ل آملمي  ي ةم  موغوم ،مو  وةم ده موغوم

 مل  هرل ولوسرلئل ولةبورحت يف  ،لهّل كالم ول ق لء ول قدمني مب ي رج م رل   رفرغ 

دخرال   ،للع ولوقت  س ةوع مدغد مد، وخلةو ة ول وق حت رج  ولة وةم مل دقلء وجل ني

ن راة ول قدمرحت يف رفرنل  سر ةوع مدغرد إل ولوسرلئل ولةبورحت  وة ؛مل غو  وقع يف رفنل

 .(2)للع ددقحت

 نحل إلو  امل ل يف كالم فق لء وحل  وحت ول قدم لوندنل أنه غ حدث رل  للحت غهون فو رل 

إل  ؛أمل مسال  ل ف ي مرل نرووزل غرذو ول فر ، غذو ال خيللف فوه أ د ،مو  وةم موغومل  

 غذو مل  ،م يف  للحت ردم إسقل  وجل نيإهنل م   احت يف  لل  وقل أ  علبحت ولهل داو  وة

 مرل  رّ  فرال غاهرل  ،مل غهل غ  و ه ول ق لء ول قدمون دلل ه  إىل ول ل   ولةبوحت ول روف ة

 . وهلل أرل  ،(3)  اغل كالم   ولسلدق رج  ه  غذه ول لزلحت

ىل  ألري أخريو  إىل مل لك ه د ل وةربلء مل أن ول قدم ولةبي ولووسع قد ألاى وحللنحت إ

 صل  مل ول لمل  نردو   ،إن لض وجل ني مل أنل وإلدقلء رج  ولة أمه يف كثري مل وحللال 

 .  (4)أن حي ل  ولةبو  إىل للع د د ميض أ د حت أل   مل وحلال

                         
 (.  5/568(  للوحت ودل رلددغل )1)

 .  98ص -إن لض وحلال ل بلس لوملن  ( ونه :5)

 -إن لض ن ني والع  رلب لسر د ولردغل غراليل ، 98ص -ملن إن لض وحلال ل بلس لو ( ونه :6)

 .  692ص -أ هلم وةم وض ول دغحت ل بد وإلله ولسوف  ،521ص

وخلالغرل وجلذرورحت  ولقضرلغل ، 128-128ص-سولسحت   سلئل مدغد ول سل لحاد رريل ولبرل   ( ونه :9)

 . 111ص -وةخالقوحت  ول ق وحت للبل  
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 :مل خالل ولسال ني ول للو ني  ه  إن لض وجل ني ول وهغاهل  واو. 

 لهرل مرع  ،مل غهل مل ولاهل قدغام    خون   وغل  وجل ني  غو ال غاول يف ول   

ول قدم ولةبي ولرسغع يف ول ف وحللرض أصب. مل ولاهل   خون ول دغد مل ول  وغل  

  .(1)وخللقوحت يف وجل ني  غو ال غاول يف ول   

 ول لزلرحت  رايتإال أن  ،لوا مل ولسلئل ول لزلحت دلل  ى ول ةل. رلوه لإلن لض راومل  ف

 ، غذو وةم  مل غهل ممه ل  يف ول  و  وللاروحت ،مل ن حت إمهلن ول ل  دحلل وجل ني  صح ه

 إنام صل  ممه ل  يف ول  و  ول اخ ة ول ي  قدم فو ل ول ل    ةوَّ 
(2).  

كان غهون وجل ني  :ل  يف ددنه أ  رقله أ  فو امفإلو كلن وجل ني م لدل  د لغل  أ    وغ

 مرل وةمر وض ولو و ورحت ول ري   سرب   ،أ  ال رهرلم لره ،نلقن وةرر و 
ا
أ   رلمال  ل رء

 مل ول لفع كللساع أ  ولبفر
ا
كللقلر  -أ   هرون أن ا ره ولوظو ورحت  ،عللبل  يف فقدون يشء

 لب  مل وةم وض ول ي قد  مل إىل للع  ،م لدحت  دللق و  أ  ولضاو  -  ولهبد  ولهج

ف ل جيوز  ،فإلو كلن وجل ني كذلع  رل   ولدوه دحلله ،غحت  هللهبل د ل وةن حت   هون م وي 

ملف رل  للحر   ولال رق هلرام دسرب   نرومل  لرع  ؛حللن  ام ولدورورحت إىل للرع ؛هلام إن لاه

  ا(3)أ  ال جيوز للع ،ول لغل   ول  وغل  ول ي سو  ف هبل  لدمهل فوام د د

                         
 .  658ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :1)

 .  259ص -وحللنحت ةمحد ول لود  ( ونه :5)

 .  252ص -( ونه : ول د  ولسلدق 6)
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أنه ال جيوز إن لض وجل ني ول وه ولذي  (1) خال  دني ول ق لء  ولبل ثني ول ل غلال

  : للع لل غيل ؛(2)غاهل أن غ وش د د ن خ ول    فوه

                         
ولدك و  أمحد لوقي إد وغو  زمول كلورحت وةربرلء وللهورحت دل ردن  رضرو ولجلرا وةررج  نعم خالف( 1)

يف  رلال  ول  روغل  د رد ن رخ ولر    إىل أنه غاهل إن لض وجل رني فذغ   لل ؤ ن وإلسالموحت،

ل دغدة  ول ي غولد ولة ل مل ن وئ ل م وقل ال غقوم د ؤ ن ن سه د د وس   لمل كل ولضروودط  د رد و

 أكد رج رض  ة ردم و بلع  أي ولسلف ول لل. مرل ول لرامء ةهنر  مل غهونروو ررج ، مووفقحت  ولدغه

مثرل  لذلع مل غهرل  ها ر  صرلئبل يف مل نحت مل ول قدم ول لاي مثل ول لامء يف رف ول ل  وحلدغ ؛

  .   دمل و يف م ع أي إن لض رج عري أسلس مل ول ل  ول حو.  لع وةمو ،

 ولخللف غ ل ربوبل  ال فقو ل  فإنه ال ور دومل داخلل  ه يف خ ق وال  لق ولذكو  أراله،  وهلل أرل . لكن ملا كان 

ولر ودط:   -ع وجلا ورحت ولسر وملغحت لةر  وةرسة  ولج ار - إن لض وجل ني ول وه مبل  رشرل  ]ونه :  

http://ssfcm.org/ViewSocietyNews.aspx?SNewsId=1307] . 

ق و  ولجاع ول ق ي وإلسرالمي ول بثرق ررل  ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي داهرحت وله مرحت يف مل   ره ولثلنورحت  ( ونه :5)

م د ران إسرقل  1441( ف وغر  18-11غرر ولووفرق )1911(  ن  55-12ة مل )ررشة ول  قدة يف ولد

، - 588كرام يف قر و و  ولجارع ول ق ري وإلسرالمي ل ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي ص -وجل ني ول وه خلقورل 

كرام  -( 18282 ف و، وللج حت ولدوئاحت للبحوث ول لاوحت  وإلف لء دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت ول  و،  قر  )

( 191،  قر و  غوئرحت كبرل  ول لرامء دللالهرحت  قر  )- 581 ل ، ول  لقحت دللة   أ هرلم ولر ِض صيف ول 

، ماورررحت - 586كررام يف ول  ررل ، ول  لقررحت دللةرر   أ هررلم ولرر ِض ص --غررر 51/2/1918  ررل غخ 

 -615/ 5) ول  ل ، ولرشروحت ول لمل ة رل قةرلع وإلف رلء  ولبحروث ولرشرروحت دروزو ة وة قرل  ولهوغ ورحت

 -، ر راحت ملم وجل رني ول روه الدرل وخلونره 188ص -(، أ هلم وإلن لض إلد وغو  ماد   رو  612

، غل جيوز رشرل  ق ل  إسرقل  وجل رني ول روه للبسرلم 28ص -وإلن لض ل بد ول  ل  إمل غا ، 924ص

، 189ص -أ هلم وجل ني ل ار  عرلن  ، 511ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ  ،988ص -

إن لض وجل ني ول وه لس   ولقحةرلين ، (1/692)-إلسالم مل وةم وض ولو و وحت لحاد لبري موقف و

 -قضررلغل  رالث يف وإلن ررلض ل ربل  ول ررويل  ،24ص -  روغل  وةن رحت ل وفوررق رلروون  ،515ص -

مرد، مرشر روحت ، 581ص -وحلامغحت وجل لئوحت للج ني يف ظل ول ق ول  ولس حد حت ةمرية ررديل  (،6/981)

 (،5/168) -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت لسر ود موف رحت ، 159 خدوم وةن حت ولبرشغحت ةغال وجلال صوس

 .14ص -د وك ول ةف  وةن حت ل ةل ولس بلري

http://ssfcm.org/ViewSocietyNews.aspx?SNewsId=1307
http://ssfcm.org/ViewSocietyNews.aspx?SNewsId=1307
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فإن لره وحلرق يف ولبقرلء   ز ّ  مل  ، صل  إنسلنل   ،أن وجل ني د د ن خ ول    وك س  وحلولة[ 1]

ررج ن را فلالر ردوء رلوره دلإلن رلض ور ردوء  ،م روغل  أم ال ول  ررج أي  رلل سرووء أكرلن 

 . غهون ملوخال  يف راوم وةمللحت ولدولحت رج م غ  ولوأمل  ق ل ول  ا داري  ق ،م  ومحت

 ل  ي وةم وض ولام حت ملاللحت  ، ول خل ني رقلول   ،أن يف  الملة وةر لل ول وغني[ 5]

 لكر ،  مورهرحت  رر و    ،  فرفه يف ملهره كورف غ رلء ،رج رهرو  قرد ة وهلل   ها ره

ولبر ج ول رحوُ. فرإلو  أ،  ،ول لغرل  هو  ن احت وهلل رج مل سل  مل غرذه ل ل   دولن ،لل بلمل

 ، خضورل  ةم ه  هنوره ، زومله للع رلرحت ل ده ،له رلوهمحد وهلل رج ن ا ه رلوه  و  فّض 

 كرذلع مرل حي رل مرل أنر   ،وةن  دلل  قحت رج غرؤالءلألصحلء مل حي ل  نلغوع رام

مل   رط وةمرو   ،أمل إن لض غذه وةن حت فلوا فوه إال نهر ة ململغرحت  فرحت ،نيالء ولب لز هلؤ

  .(1)ول  وغحت أي نه ة

أمل قبل ن خ ول    يف وجل ني فاام ال حي ل  إىل   بوه أن مل أنلز وإلن لض دد ن ررذ  

درلب يف أي م  لحت مل م و ل وحلال فإنه سوقول دلجلووز يف  لل كون وجل ني م وغل  مرل 

فللسالحت غ ل يف مد،  ا ري  نومل ول  وغل  يف وجل ني رج  اوري  ه  وإلن لض مل  ،أ ىل

 .ول ح غ  إىل وإلدل حت يف أي م  لحت مل م و ل وحلال قبل ن خ ول   

فرإلو كلنرت  ،  ا ري   وغل  وجل ني رج  ه  وإلن لض غ  اد رج نوع غذه ول  روغل 

از ا يف د رل وةرضرلء  ، و ك قن ر  ا مل وةر -ول  وغل  دسوةحت   -أ  ق و ا فوه أ  صم

أ  ممه حت ول ال  فال خال  يف ردم  ا ريغل ررج ولقرول دح مرحت وإلن رلض يف أي م  لرحت مرل 

                         
، أ هلم وإلن رلض إلدر وغو  984-988ص -غل جيوز رشرل  ق ل  إسقل  وجل ني ول وه للبسلم  ونه :( 1)

ر راحت ملم  ،512-511ص -و ورحت لسر د ول روغ خ ، أ هلم وهل دسحت ولو 184-188ص -ماد   و  

 .  192ص -قضلغل ربوحت  ون امروحت لبولوحت ، 981ص -وجل ني ول وه الدل وخلونه 
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 أ  ، للع ةهنل إمل ممه حت ول ال  فلحللنحت لإلن لض م   وحت؛ (1)م و ل وحلال قبل ن خ ول   

 لرذلع  ،أغضرل  لنرحت لإلن رلض م   ورحت فلحل ،خ و حت غاهل مال ل دال م قحت أ  دا رقحت م  رلملة

 .(2)دل  فلقوو كثريو مل أق وهن  وةسوغلء ،نجد كثريو ممل ود لوو هبل  البوو رلو ل

أمل إلو كلنرت   روغل  وجل رني خةررية عرري ممه رحت ول رال  ف رذه غري ول ري  قرع فو رل 

 : دولن وخ الف   كام غيل ،وخلال  دني ولبل ثني ول ل غل

 :لةاألقوال يف املسأ 

 إلوره لغر  أكثر   ،جيروز إن رلض وجل رني ول روه قبرل ن رخ ولر    فوره يالقو  األو 

أن غثبت د ق غر  جل رحت ربورحت مرل وةربرلء   له    ولوروو للجووز ،(3)ولبل ثني ول ل غل

                         
ر راحت ملم وجل رني  ،588ص -قر و و  ولجارع ول ق ري وإلسرالمي ل ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي ( ونه : 1)

غرل ، 511-144ص - إن رلض وجل رني ول روه لسر   ولقحةرلين، 924ص -ول وه الدل وخلونه 

 -وجلرلمع يف فقره ول رووزل الدرل محورد ،  988ص -جيوز رشرل  ق ل  إسرقل  وجل رني ول روه للبسرلم 

قضررلغل فق وررحت يف ، 552ص -ولحارردي  دحرروث فق وررحت يف مسررلئل ربوررحت م ررل ة ل رريل ،112ص

 .  65ص -فقه ول ووزل للجواوين ، 884ص -وجلو ل  ولبرشغحت ل ل   ريل 

 .  258ص -حت ةمحد ول لود وحللن( ونه : 5)

ونه : ق و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي ول بثق رل  ودةحت ول لمل وإلسالمي داهحت وله محت يف مل   ه ولثلنوحت ( 6)

م د ران 1441( ف وغر  18-11غرر ولووفرق )1911(  نر  55-12ررشة ول  قردة يف ولردة مرل )

 - ق ري وإلسرالمي ل ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي كام يف ق و و  ولجاع ول -إسقل  وجل ني ول وه خلقول 

، ماورررحت ول  ررل ، ولرشررروحت ول ررلمل ة رررل قةررلع وإلف ررلء  ولبحرروث ولرشررروحت درروزو ة - 588ص

، أ هرلم وجل رني 188ص -(، أ هلم وإلن لض إلد وغو  ماد   و  612/ 5) وة قل  ولهوغ وحت

، إن رلض وجل رني ول روه 924ص -ر احت ملم وجل ني ول وه الدل وخلونه  ، 186ص -ل ا  علن  

، أ هرلم 982ص -، غل جيوز رشرل  ق ل  إسقل  وجل ني ول روه للبسرلم 511ص-لس   ولقحةلين

ل رى  ، ول رووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وةرسة516ص -وهل دسحت ولو و وحت لس د ول روغ خ

= ،  غررو  أي ول رروخ (5/168) -، ولوسررورحت ول ق وررحت لألن ررحت لسرر ود موف ررحت1519ص -ولرر ون. 
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درلةن اة  ولوسرلئل ولخ  غرحت أن وجل رني  ، د لء رج ول حروص ول  ورحت ،ولخ  ني ولثقل 

 ، أنه إلو دقي   لد يف مورده س هون  ول ه سروئحت ،عري قلدل لل ال  م وه   وهيل  خةريو  

غهرون  أن  ،حت ال م ومهرحتوردحور   هرون ن رلئج ول  رخون  قوق ، آالمل  رلوه  رج أغلره

  .ولوولدغلمل  وإلن لض دةل ا 

 جيوز يف م  لرحت ول ة رحت  ،يف م  لحت ول لقحت  ولضاحتإن لض وجل ني ول وه حي م  يالقو  الثاين

 ،(1) غو ظلغ  وخ ول  غوئحت كبل  ول لامء  وللج حت ولدوئاحت لإلف رلء دللالهرحت ول  دورحت ولسر وملغحت ،فقط

                                                          
دل صلل. ول ثواني كام يف ول  ل ، وجللم حت للا أة ولسرلاحت ةصرحلب ول ضرولحت ول لرامء: مارد درل  ماد=

إد وغو  آل ول وخ، ربد ولر محل ولسر دي، ربردول اغا درل درلز، مارد ول ثوارني، ربردوهلل وجلر غل، صرلل. 

 - 1  -ول غرلض  -ملو  ولقلسر   -حيوى ولوزون  مجع     و : أمني دل-ول وزون،  وللج حت ولدوئاحت لإلف لء 

، أدحرلث ون  لملغرحت يف ول قره 14ص -(، د روك ول ةرف  وةن رحت ل ةرل ولسر بلري6/1125) -غر 1914

 .161ص-، وة هلم ول ق وحت ول  لقحت د ال  ولرسرلن  آ ل ه للحقول89ص -ولةبي لحاد وةلق 

ف ررلء دللالهررحت ول  دوررحت ولسرر وملغحت ول  ررو،  قرر  ف ررو، وللج ررحت ولدوئاررحت للبحرروث ول لاوررحت  وإل ( ونهرر :1)

،  قر و  غوئرحت كبرل  ول لرامء - 581كام يف ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هلم ول ِض ص -( 18282)

كام يف ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هلم ولر ِض  --غر 51/2/1918(   ل غخ 191دللالهحت  ق  )

إلو كرلن غ رلك ملفرع رض  م وقرع أ  مقورق  ،  و  أنلز و وإلن رلض يف م  لرحت ول ة رحت- 586ص

يف  للحت أن غهون وس ا و  وحلال ، أمل يف م  لحت ول لقحت  ولضاحت فقد  ف و وجلووز م لححت رشروحت

،  لهل أ  مل ولدك و  مارد رريل ولبرل  يف ك لدره وجل رني ول روه  وةمر وض فوه خة  رج سالمحت وةم

غرر    لرق دإن رلض 12/8/1644(   رل غخ 5989ف و، وللج حت ولدوئاحت  قر  ) 991ولو و وحت ص

، لهرل «فال جيوز والر دوء رلو ل دإن لض إن كلنت محرال  قرد ن رخ فوره ولر   »وجل ني ول وه  فو ل: 

غذه ول  و، م قدمحت مل ن حت،  نووز وإلن لض قبل ن خ ول    غؤخذ مل م  وم رل، دور ام م ةروق 

يف  للحت أن غهون وس ا و  وحلال فوه خةر  دحف نووز إن لض ول لقحت  ولضاحت  -ول  و، ولسلدقحت 

 غدل رج ردم نووز إن لض ول لقحت  ولضاحت يف  لل   وه وجل ني ،  وهلل أرل .   -رج سالمحت وةم 
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 .(1) إلوه لغ  د ل ولبل ثني

 إلوره لغر  د رل  ،إن لض وجل ني ول روه قبرل ن رخ ولر    فوره حي م يالقو  الثال 

  .(2)ولبل ثني

                         
دحروث فق ورحت يف مسرلئل ، 159مد، مرش روحت وسر خدوم وةن رحت ولبرشرغحت ةغارل وجلارل ص( ونه : 1)

 و  ريل ولحادي غذو يف خلمتحت دحثره  رول  قد لك  ولدك» 561ص -ولحادي  ربوحت م ل ة ل يل

ولوو  أن غهون وإلن لض قبل أ د ني غومرل  أ  قبرل ن رخ  552وإلن لض، دو ام لك  قبل للع ص

ول   ،  ل ل زغلملة )أ  قبل ن خ ول   ( سبق قل  مل ولبل ر  مرل ن  رني: وة ىل: أهنرل لرو كلنرت 

: مل  قدم أنه مل غذك غل يف وخللمتحت، رج أنه حي ال أن م وملة لهلن لك  وة د ني غومل  قبل ل لاو،  ولثلنوحت

 .  «غهون قد  قع ر د ولبل     ململ قبل ربلرحت وله لب فاال  غذه ولاغلملة،  وهلل أرل 

مجرع  إرردومل: ررلملل درل رريل  -ول  قى مل ف رل ، فضرولحت ول روخ صرلل. درل فروزون ول روزون ( ونه : 5)

(، 9/188) -م 1448غررر/1918 - 5  -دغ ررحت ول بوغررحت ول -مه بررحت ولا دررلء وة  غررحت  -ول  غرردون 

 -ملو  ول او ي لل رش  ول وزغع  -مل.ماد للف ي م  ل   -وجل لغل  وخللصحت دلل ووئ  ولل  قحت 

  روغل   ،28ص -وإلن لض ل برد ول  رل  إمل غرا ، 518ص  -م 5118غر/1954 - 1 

، 524ص -وفورق رلروون آغرل  ولر محل يف  رددري وة  رلم ل  ،28ص -وةن حت ل وفوق رلوون 

قضرلغل  رالث يف وإلن رلض ل ربل  ، 691ص -أ هلم وةم وض ول دغحت ل برد وإللره ولسروف 

وة هرلم  ،516ص -(، أر لل وةنلدو  دني ول ل   ولرشغ حت لاغرلمل سرالمحت 6/941) -ول ويل 

، 119ص -، وحلامغحت وجل لئوحت للج ني ل بد ول اغا ماد 648ص -ول  لحت دلحلال ل لئ حت أمحد 

موقف وإلسالم مل وةم وض ولو و وحت ، 841ص -قضلغل فق وحت يف وجلو ل  ولبرشغحت ل ل   ريل 

، » (1/692) -لحاد لبري  مع مال هحت أن مب ى مذغبه أن ن خ ول    غهون د د أ د ني غومل 

،  قرد نقرل غرذو ولقرول « ال غاهل وك  ل  ول  وغل  قبل غذو،  رلوه فرال جيروز وإلن رلض

ررل رردمل مرل ولبرل ثني  518ص - أ هلم وهل دسحت ولو و وحتول وغ خ يف  سلل ه  ولدك و  س د

 عري مل  قدم.  
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 :أدلة األقوال

باجمة إجهاض ا نن املشاوه ابا  نفاخ  القاللون الثال أصاا  القو  استد   يأوال  

 فيه بام ييلي  الجوح

أن ول خلن مل وةن حت ول وغحت غو لان ولج ا رل  ولا دورحت ول ري مهر   ولئرل [ 1]

أمل ولج ا ل  وإلسالموحت فوحها ل وإلسالم ولذي غؤمل دان وحلورلة  ،ول لغري  ول ه  وللملغحت

 أن  ،وغني  ول لقني ل د ك  هاحت وهلل يف وخللق أنه الدد مل  نومل ول  ،غسريغل وهلل   لىل

 أن يف  ، أنه ال دد مل ول محرحت هبر   ول ر قحت رلرو   ، ولة غؤالء ول وغني خري مل مملئ 

 . يف ق ل    إن لا   ول ه ة وللملغحت ولبح حت ، الملئ  رج غذه وحللل رهحت للا لفزنْي 

 وخلةرا  ،لل  وه عللبل  مل غهون ظ ول  دو ام ول ل  د ،أن و ووم  ولة وجل ني أم  قة ي[ 5]

 . مل ول لوم أنه ال غ فع ولقة ي دلله ي ،فوه  و مل ندو  

 غرذو غق يضر  ،أن وجل ني لو   ك يف دةل أمه ل ام   ةو    ى غ رري كلئ رل  إنسرلنول  [ 6]

 ،فلجل ني م ذ ون قلمله غرو أصرل وإلنسرلن ، لو كلن يف م و له وة ىل ،  محت والر دوء رلوه

 ،فلالر ردوء رلوره دلإلن رلض إغقرل  هلرذه وحلورلة ررل ول ارو ، لروا مجرلملو   ،ه للحولة م،ل

 .ملمول  آ إ ال  لهلئل غ ل. أن غهون 

 ،أن غررذه ول ورروب  ول  رروغل  ول رري غولررد هبررل وجل ررني حي اررل ظ ررو  رررال  هلررل[ 9]

فه  مل أم وض دلةما  ، خ وصل  مع ول ةو  ول لاي  ولةبي يف ملل رال  وةم وض

  .   متهل ولة  أخريو  مل رالن ل ،ت مس   وحت رج ول ال كلن

 ،كررام ال جيرروز ق ررل ولضرر  حت  ول جرراة دحجررحت  نررومل   رروغل   أمرر وض   و وررحت[ 2]

 .فهذلع ال جيوز وإلقدوم رج إن لض وجل ني هلذو ولسب 

أن غررذه ول  رروغل   ول ورروب  إن كررلن الغ نررى ول رر لء م  ررل فلوسررت مسرروعل  [ 2]

ر ل  لد أراى أ  أص  أ  أده  أ  مقةوع ولودغل أ  ولر نلني ن رع فه  مل  ،لإلن لض

 وةمرو  ولرشرروحت ال  ر حه   ، ول ووغد يف للع كثرية يف ولقردغ   وحلردغ  ،وهلل ده وةمحت
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ف حو. أنَّ كال وةدوغل حيبلن أن غ جبل أفضرل وة المل  أكال ر   ،فو ل ول وورف ول  سوحت

ْلقل  وهلل   لىل  هو  ال غ  رل لروئل   ،إن  زقل دولد م وه لهل رلو ام أن غ  و  حي سبل ،خز

 م  فحت  ،والد الء  والخ بل  : م  ل ،إال حلهاحت دللاحت رلا ل مل رلا ل  ن ل ل مل ن ل ل

  عريغل كثري. ، ول هحت  والر بل  ،رهو  ص ع وهلل

لء ممل جي رل و ر امل وخ  ر ،أن وجل ني قبل ن خ ول    فوه مل زول يف م  لحت ول هوغل[ 8]

  .(1) مل    ال جيوز وإلن لض ،غذه ول  وغل  قلئام  

لقاللن باجمة إجهاض ا نان املشاوه يف مج لاة اصاا  القو  الثاين أليستد  ثانيا ي 

  :العلقة واملضغة

فلق ب م  لحت ول لقحت  ولضاحت مرل م  لرحت  ،(2)(ما اار  اليشء يعطي  كمه)دقلردة 

 . ل يف م غ  إن لض وجل ني ول وه  ةى  ها ، ةهنل   غ  هلل ،ن خ ول   

                         
أ هرلم وةمر وض ،  511-518ص -أ هرلم وهل دسرحت ولو و ورحت لسر د ول روغ خ ونه  وةمللحت ولسلدقحت يف: ( 1)

رسة ل رى ول رووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وة، 691-691ص -ول دغحت ل بد وإلله ولسوف 

  رروغل  وةن ررحت ل وفوررق ، 28ص -وإلن ررلض ل بررد ول  ررل  إمل غررا ، 1519-1516ص -ولرر ون. 

، وة هررلم ول  ررلحت 518ص  -وجل لغررل  وخللصررحت دررلل ووئ  ولل  ررقحت لحاررد لررلف ي  ،24ص -رلرروون 

 .  845ص-قضلغل فق وحت يف وجلو ل  ولبرشغحت ل ل   ريل، 644-648ص-دلحلال ل لئ حت أمحد 

ُربرع درإرشو  وللج رحت  -أمحد درل حيورى ولونرشغيسر  -إغضل  ولسللع إىل قوورد وإلملم مللع : ( ونه 5)

ول وكحت ل رشر ولرووث وإلسرالمي درني  هومرحت ولالهرحت ولا دورحت   هومرحت مل لرحت وإلمرل و  ول  دورحت 

رش  ولر  ج ، 181ص -مقورق أمحرد درو ررلغ  وخلةرلت  -م 1481غر/1911 -ول دل   -ول حدة 

مل وسحت  مقوق: ماد  -ملو : ربد وهلل ول  قوةي  -أمحد دل ريل ول جو   -  إىل قوورد ولذغ  ول  خ

 -(، وةلرربله  ول هررلئ  للسررووري 6/199، ول ثررو  يف ولقوورررد )125ص -ول رروخ ماررد وةمررني 

(، مةللرر  أ يل ول  ررى 1/615(، رش  خم فرر خلوررل للخرر يش )1/189 مل ولح ررل  )، 185ص

ول قدغ و  ولرشروحت  أ  غل يف ول ق ود وةصرويل   لصول غلمحت    لق دللقلردة يف: .  ونه (2/221)

 .  922-922ص -  ولد رسي سلّ ل ول ق ي 



 

 

3366 
 

 أمل أمللحت وجلووز يف م  لحت ول ة حت ف ي ن ا أمللحت أصحلب ولقول وة ل وآليت لك غل. 

القاللون بجواز إجهااض ا نان املشاوه ابا  نفاخ  األو استد  أصاا  القو   يثالثا  

 يالجوح فيه بام ييل

لغبروو إىل نرووز  -  لرحت ممل غ ،   محت وإلن لض يف غذه ول -أن د ل ول ق لء [ 1]

أن جيررف رضع وةم  غ قةررع لب رره د ررد ظ ررو   : لكرر  و مررل وةرررذو  ،وإلن ررلض لل ررذ 

،  لوا غذو ول ذ  دا ىل مل  للحت  نومل   وغل  خةرية عرري ممه رحت ول رال  يف (1)وحلال

 .وجل ني  سب  له  ةغله وآلالم ولهبرية

مردة وحلارل   رى خير    ورل   لهل   كه غر   ،أن إن لض وجل ني ول وه فوه رض [ 5]

 غرذه وةرضو   ، ررج مرل  ولره ممرل لره رالقرحت دره ، رج  ولدغه ،م وغل  فوه رض  رلوه

إرامال  للقلردة  ،  و ئذ غدفع ولرض  وةلد دل  هلب ولرض  وةخف ،أره  مل إن لاه

 .(الرضر األشد يزا  بالرضر األخف)ولرشروحت 

وجل ني ول وه  هون سببل لل س ول  ول خ وف  دوالملة نيأن وحل    ول قحت وحللصل[ 6]

 : للع لل غو   ررج  نرومله مرل أرضو  رلوره  ررج أدوغره ؛رج  ولدغه دجووز إن لاه

 قرد  وررت  ، مل حي لنه مل ر لغحت خلصحت ، مال ن قل  ول ال  ولبلغهحت ،مالآلوكا لنلة 

  .(2)(ب التيسراملشقة جتل)ق رل ول بلمل كام مللت رلوه قلردة لولرشغ حت ملفع ول 

                         
 (.  6/182(،  للوحت ودل رلددغل )2/622( ونه : ول  ل ، وهل دغحت )1)

 دسرحت ، أ هرلم وهل182 -189وةمللرحت ولسرلدقحت يف: أ هرلم وإلن رلض يف ول قره وإلسرالمي ص ( ونه  5)

، ول رووزل ولخ  رحت درلل أة يف ول برلملو   أ هرلم وةرسة 519-515ص -ولو و وحت لس د ول وغ خ 

وة هلم  ،691-691ص -، أ هلم وةم وض ول دغحت ل بد وإلله ولسوف 1519ص -ل ى ول ون. 

 .  161ص -ول ق وحت ول  لقحت د ال  ولرسرلن  آ ل ه للحقول 
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إن رلض وجل رني ول روه قبرل غو ولقول وة ل ولقليض دجرووز  - وهلل أرل   -ول ون. 

  : سب  ولونو. غو ،ن خ ول    فوه

درل غرو  ،أن م غ  وإلن لض يف م  لحت مل قبل ن خ ول    لروا م مرل  لذو ره[ 1]

 غو مل دلب مل   م سدو   ،ف و مل دلب م غ  ولوسلئل ال م غ  ولالغل  ،م م لاريه

 : غدلع رج غذو ،(2) قد  قدم أن مل  ّ م سدو  للذ غ حت غبل  ر د وحللنحت ،(1)للذ غ حت

مون لإلن لض  وةرذو  ولجواة لإلن لض يف غذه ول  لحت ول ي غذك غل ول ق لء ولح ي

 ،جيف رضع وةم  غ قةع لب ه د د ظ و  وحلال ول ي م  ل: أن  ،فو ل مل  و  وةصل

،  غذه أرذو  ال   رل إىل  رد ولرضر  ة درل علغ  رل أن (3) أن غهون وحلال مل زنلأ  

  ع  للع كلن هلل  ا ري يف  اورري  هر  وإلن رلض مرل ول حر غ  إىل  ، هون  لنل 

 .(4)وإلدل حت

أن ميء ول  وص ول حوححت دبولن أن ول       خ يف وجل ني د د ميض أ د رحت [ 5]

 ،دهررررحت وجل رني قبرل للرع لوسرت مسرل غحت لرل د رررر  مأل   مل وحلال غردل ررج أن 

 خلصوحت ولر  ا ول ري  ر م  ،خ ول    مل غاخذ ص حت ول  ا وإلنسلنوحترررفلجل ني قبل ن 

ه ررررج رلوررررر ال غ  ،لرررره ال غاسرررفإن   خ فوه ول    سقط قبل أن  ذو لورر ل ،وهلل ق ل ل

                         
 .  1125( ونه : مل  قدم ص1)

 .  552نه : مل  قدم ص( و5)

 .  1125( ونه : مل  قدم ص6)

ولوسررورحت ول ق وررحت ، 112ص -أدحررلث فق وررحت يف قضررلغل ربوررحت م ررل ة لحاررد ن ررو  غلسررني  ( ونهرر :9)

 .  (1/898) -لألن حت لس ود موف حت 
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لهل وجل رني ول روه  نرد  فوره وحللنرحت  ، م،له للحولة ،ن   غو أصل وإلنسلن، (1)إمجلرل  

غاهرل م رول ل مرل م  فرحت ول ووئرد ول ري أرهر  مرل  أعل  ولهل أن  ،ول ي جتوا إسقلره

 قت ن خ ول    يف وجل ني إ ل حت ول  صحت مل ول ل وحت ولرشروحت لوون حت كثرري مرل وةخةرل  

  .(2)ول ي ئدمل ول سل دلال  ول  هلل يف م  لحت مل قبل ن خ ول   

ولقررول د سررل ي  هرر  وإلن ررلض يف مجوررع م و ررل خلررق وجل ررني فورره خملل ررحت  إن[ 6]

كرام أن  ،نلء  د قسو  أروو  خلق وجل ني يف دةل أمه إىل م و لول ي ل  وص ولرشروحت ل

كرام أهنرل ال   ر ق درني  ، ولرشغ حت ال  ايت دلل سروغحت درني ولخ ل رل  ،فوه  سوغحت دني خم ل ني

                         
 ،فامل مل مل غا  له أ د حت ألر  ، فإنره ال غاسرل»( : 511-5/511يف ولا ي )  اا  ابن ادامة( 1)

 غ ج رلوه،  غلف يف خ قحت،  غدفل،  ال ن ل  فوه خالفل ، إال رل ودل سريغل، فإنره قرلل: غ رج  ال

رلوه إلو رل  أنه ن خ فوه ول   .   دغ  ول لملق ول د ق غدل رج أنه ال غ  خ فوه ول    إال د رد 

 .«أ د حت أل  ،  قبل للع فال غهون نساحت، فال غ ج رلوه، كلجلامملو   ولدم

فوه ع ودحت؛ إل قد غ    م ه أن ودل سريغل  - مح ام وهلل  -لك ه ودل قدومحت رل ودل سريغل  الديوالنق   

غ ، إمهلن ن خ ول    قبل ميض أ د حت أل   مل وحلال،  مل أند مل نقل غذو رل ودرل سرريغل عرري 

غس  ل إلو  ،  قوله ول  و  ر ه أنه غ ، أن ولسقط غاسل  غ ج رلوه  إن مل- مح ام وهلل -ودل قدومحت 

درلب ول رالة  -ربدول زوق يف ول  ف يف ك لب وجل رلئا    خلقه  ن خت فوه ول   ، فقد   ، ر ه 

إذا تم خلقه ونفخ فيه الجوح صيل علياه وإن )أنه قلل:  (2212 ق  ) -رج ول اري  ولسقط  مريو ه

ألر   مرل ددوغرحت ،  لوا يف غذو ول قل أنه غ ، أن للع غاهل أن غهرون قبرل ميضر أ د رحت (  يسته 

 وحلال،  وهلل أرل .

(، م رحت وة رولي 6/64(، والسر ذكل  )6/688 ونه  لقرول ودرل سرريغل ول ر و  ر ره: ولحرج ) 

     (.8/652(، رون ول بومل )9/115)

أ هلم وهل دسرحت ولو و ورحت ، 556ص -أدحلث فق وحت يف قضلغل ربوحت م ل ة لحاد ن و  غلسني  ( ونه :5)

 (.  515، 518)ص -لس د ول وغ خ 
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 ،لألرذو   وحللنرل وإلن لض قبل ن خ ول     ول دجووز غذو غق يض ولق ،(1)ول ام ال 

  .(2)دحو   سقط وحل محت إلو كلن ل ذ  م     م لححت رشروحت

ق و  ولجاع ول ق ي وإلسرالمي ول بثرق ررل  ودةرحت ول رلمل  ألري غ ل إىل أنه نلء يف آخ  

 نر   (55-12وإلسالمي داهحت وله مرحت يف مل   ره ولثلنورحت ررشرة ول  قردة يف ولردة مرل )

د رد  ق غر  م د ان إسقل  وجل ني ول وه خلقول 1441ف وغ   (18-11)غر ولووفق 1911

 ولجلرا إل غقر   للرع غرويص » :نووز إن لض وجل ني ول وه قبل ن رخ ولر    مرل ن ره

 سرب  غرذه ولوصروحت غرو  قروع  ،(3)«وةربلء  ولوولدغل د قو، وهلل  ول ثبت يف غذو وةمر 

غقر   دحور   ، مل هبرل مرل   روغل   خون  لال  وةن حت  د ل وةخةلء ول لمل حت يف

 ولووقع أكر  لرلغد ررج  ،حت للع   غثبت د د للع ردم صح ،  وغل ول نومل وةربلء 

 غررذو غ ةلرر  أن   رر ض كررل  للررحت رررج جل ررحت مررل وةربررلء ولسررلاني ول ررد ل  ،(4)للررع

هرون  ها رل مب ورل   غ ،ل قدغ  نوروحت ول  وه  لد ه ،ال غقل ردملغ  رل و  ني ،ولخ  ني

  ى غثبت رج  نه  ، ول حوص دلةن اة ولةبوحت ول ةو ة ،رج ول حللول ولخ غحت ولدقوقحت

 أنره إلو دقري   لرد  ،ولوقني أ  ولهرل أن وجل رني م روه   روهيل  خةرريو  عرري قلدرل لل رال 

 ذ غ حت إن لض وجل نيلكل للع سدو   ،س هون  ول ه م غ ة لدغدة ولوقع رلوه  رج أغله

   .(5) وةم  دخال  للع ،أ  إن لض وجل ني ولذي غ ع يف إصلد ه د  وه ،ةي رو 

                         
ول  رل ، ولهر ، الدرل  :ال   ر ق درني ولر ام ال   درني ولخ ل رل ،  سويولرشغ حت ال ( ونه  لبولن أن 1)

 .  (5/112(، إرالم ولوق ني الدل ولقو  )6/956 واوحت )

أ هلم وهل دسرحت ولو و ورحت ، 556ص -أدحلث فق وحت يف قضلغل ربوحت م ل ة لحاد ن و  غلسني  ( ونه :5)

 .  519-516ص -ول وغ خ لس د 

   .588ص -ق و و  ولجاع ول ق ي وإلسالمي ل ودةحت ول لمل وإلسالمي  ( ونه :6)

 .  984-988ص -وجل ني  ةو و ه    وغل ه لبلسالمحت  ( ونه :9)

 .  512ص -أ هلم وهل دسحت ولو و وحت لس د ول وغ خ  ( ونه :2)
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  : غ ل أ   ول اكود رج أم غل سبق لك مهل

د رد أي  ،غومل  مرل والنار وس يف ولر    151أن ن خ ول    يف وجل ني غهون د د [ 1]

 رلوره  ،ولر أة أسبورل  مل ددوغحت آخ   وضحت  لار  ل 51أسبورل  مل ول لقو. أ   18إكامل 

مرل  (14)وةسربوع أي مل مل غردخل يف  ،فوجوز إن لض وجل ني ول وه قبل ن خ ول    فوه

  .(1)مل ددوغحت آخ   وضحت  لا  ل ول أة (51)ول لقو. أ  وةسبوع 

 غ وارون  ،مل ددوغحت آخ   وضحت  لار  ل ولر أةأن وةربلء حيسبون را  وجل ني [ 5]

إال إنرره إلو كررلن ال دررد مررل  ، غررذو عررري ملقوررق ،ورنيأن ول لقررو.   ررل د ررد غررذو داسررب

وس ا و غ  رج وصةال    غرذو فإنره غ  رني رلرو   أن غسر  و وو دج رلز ولونرل  فروق 

ول هر  ررل ولوقرت وحلقوقري لبدوغرحت آخر  ول و وحت يف مدغد را  وجل ني د هل ملقوق دال 

 . (2) وضحت للا أة

ولر أة وحللمرل مرل مدغرد ل رل غخ آخر  مع م ورلة مل أل غ  دره  - وةربلء غس ةو ون 

أن   فرق م رلملال   غلاروحت  ،ن لز ولونل  فوق ول رو وحتمل خالل  - وضحت  لا  ل 

 :مل خالل ،حيدمل و را  وجل ني دهل ملقحت

  .قولس قاحت  أس وجل ني إىل ولق دة[ 1]

 .قولس قة  كوا وحلال[ 5]

 قولس موط  أس وجل ني.[ 6]

  .(3)قولس رول ره  فخذ وجل ني[ 9]

                         
 .  1161( ونه : مل  قدم ص1)

 .  85-82( ونه : مل  قدم ص5)

 .  221-221ص -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آل ول وخ  ( ونه :6)
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 أخريو  قد ُغ وض رج مل سربق  ق غر ه مرل نرووز إن رلض وجل رني ول روه قبرل ن رخ 

ول    فوه للحلنحت ولدوروحت إىل للع دان فوه خملل حت  لق د رهرو  مرل مقلصرد ولرشرع  غرو 

 إلو كرلن كرذلع فرال جيروز  ،يف م لسبل  كثررية  هثري ول سل ولذي  ّ  رلوه ول بي 

 .ول ال دلحللنحت ردم خملل   ل لقلصد ولرشغ حت ةن مل رش  ؛ولقول دجووزه

فإنره لروا يف للرع خملل رحٌت  ،أنه إلو ملرت وحللنحت إىل إن لض وجل رني ول روه :وا وا 

ةن ول سررل ولرذي أ ومل ول ررل ع  هثرريه غررو ول سررل  ؛درل فورره مووفقرحت هلررل ،لقلصرد ولرشررغ حت

 غسر    ،وغ ه يف كرل مهرلنولذي حيال لووء غذو ولدغل  غساو ده  غ فع   ،ول لل. ول لىف

ق دلل سل ول وه   وهيل  لدغدو   ،يف نرشه  ولدروة إلوه  ،ةنه ال غ وش عللبرل   ؛ غذو ال غ حقَّ

 دلل رليل ال غاهرل أن غ حقرق مرل  ، إن رل  فإنه سوهون ربئرل   قروال  ررج أغلره  م ا ره

 . وهلل   لىل أرل  ،(1)خالله يشٌء مل ولقلصد ولرشروحت مل ول سل

ال خي لف  ه  إن لض وجل ني ول وه ولذي ال غاهل أن غ روش قبرل ن رخ ولر    فوره 

 قرد  قردم  ر نو. أن إن رلض  ،رل  ه  إن لض وجل ني ول وه ولذي غاهل أن غ روش

فوهرون نرلئاو  يف  رق  ،(2)قبرل ن رخ ولر    فورهنلئا وجل ني ول وه ولذي غاهل أن غ وش 

 .ولذي ال غاهل أن غ وش مل دلب أ ىل

أمل د د ن خ ول    يف وجل ني فقد  قدم أنه ال خال  دني ول ق لء  ولبل ثني ول رل غل 

،  وحلقوقرحت (3)غاهل أن غ وش د د ن خ ول    فوره أنه ال جيوز إن لض وجل ني ول وه ولذي

ال جيوا ن إن لض وجل ني ول روه د رد ن رخ ولر     ول ق لء  ولبل ثني ول ل غلأن رلمحت 

                         
 .254ص -وحللنحت ةمحد ول لود ( ونه  والرووض  نووده يف: 1)

وجل لغل  وخللصحت دلل ووئ  ولل  رقحت لحارد لرلف ي  ونه  فووئد فق وحت    لق دلةر لل ول وغني يف:  

   (.568-561، 186-188) ص -

 .  1128( ص5)

 .  1124( ص6)
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 .(1)سووء كلن غاهل أن غ وش أم ال ،مةلقل  

لهل لغ  د ل ولبل ثني ول ل غل إىل ول   غق يف  ه  وإلن لض د د ن رخ ولر    

 وجل ني ول وه ولذي ال غاهل أن غ وش  ،يف وجل ني دني وجل ني ول وه ولذي غاهل أن غ وش

فووفقوو قرول وةكثر   ،-أ  ده وس سقلء ململعي لدغد  ،لدملغ أ  ولهجكان غهون ردغ  و -

ةنره  ؛وجل رني ول روه ولرذي ال غاهرل أن غ روشدو ام  أ و نووز إن رلض  ،يف وحلللحت وة ىل

  .(2) ولوروو أن غهون ول  خون مل قبل جل حت ربوحت مو وقحت ،موت  هام  

ك قرد  - سر حول وحلورلة دد نره  إىل ور برل  فقرد رضرو أسرل  د رل ولبرل ثنيدو ام لغر  

 إن كلنت ده د رل مهرلغ  وحلورلة كلحل كرحت  نربل  ،جي ل وجل ني يف  ه  وةموو  -ولدملغ 

   بوو رج للع ردم ولقورلم دراي ممل سرل  ربورحت للح رل   ،ةنه ما م داو ه ؛ولقل   عريغل

 .(3) نيلهل مل غف وو دحه  إن لض غذو وجل ،-كإن وء رالوحت قوفغحت لألم  -رلوه 

                         
 .  548-548ص -ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هلم ول ِض ( ونه  رج سبول ولثلل: 1)

 -موقف وإلسالم مل وةم وض ولو و وحت لحاد لربري ، 119ص -وهل دسحت ولو و وحت إلغلمل أمحد  ( ونه :5)

(1/692-698.) 

أن ررردم نررووز  515ص -وجل ررني ول رروه إن ررلض ولرردك و  مسرر   ولقحةررلين يف دحثرره  واااد ذكااج 

إن لض وجل ني ول وه د د ن خ ول    فوه غو قول وةكث  مل ول ق لء ول رل غل،  غرذو فوره إلرل ة 

لونومل مل أنرلز إن رلض وجل رني ول روه د رد ن رخ ولر   ،  لورت ولبل ر  لكر  ولخرللف  لرو يف 

   .وحلللوحت؛  للع ةن غذو رلئد إىل صاو  دحثه،  وهلل أرل 

 -آغرل  ولر محل يف  رددري وة  رلم ل وفورق رلروون  ،24ص -  وغل  وةن حت ل وفوق رلوون  ( ونه :6)

 .586ص

أن غ    مل كالم ولدك و   وفوق أنه ال جيوا وإلن لض؛  للع ةنه لك  قبل للع  هرام  رلمرل   لكن يمكن 

أر ري  -مذغبه نووز ول  رل ولسرلبي يف أنه ال جيوز إن لض وجل ني ول وه د د ن خ ول    فوه، ف دام غهون 

 ولذي غ  ج ر ه مو  غذو وجل ني، مل ن ول  ل وإلجيلت  غو وإلن لض،  وهلل أرل .    -ولوك 
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دررل  ،(1)أمررل وةربررلء فررإهن  غ  ررحون دلإلن ررلض يف غررذه وحلللررحت إلو  وفررق وةدرروون

 .(2) غام سون للع ف ال  يف كثري مل دلدون ولسلاني

غو نووز إن لض وجل ني ول وه ولذي غقةع وةربلء أنه  - وهلل أرل   - ولذي غه   يل 

ع ةن مثرل غرذو وجل رني مورت  للر ؛ أن م رريه ولرو  د رد  المل ره ،ال غاهل أن غ روش

ّ  ال غاهل ور بل  إن لاه ور دوء رج ن ا م  ومحت ، هام    . مل  ز

 ،أن وجل ني إلو  ب ت له وحلولة ولس ق ة د د  المل ه ور    ورل  يف دةرل أمره :غوا. للع

كرام ملل ررج للرع قولره  ،يف دةرل أمره مو ل  ور   د د  المل ه وحلولة ولس ق ة  إلو مل  ثبت له 

والس  الل غدل رج  نرومل » :قلل ول وكلين  ،(3)(إذا استه  املولود ور ) :

                         
 .  62ص-م هلحت وإلن لض لحاد ريل ولبل   ( ونه :1)

 .966، 616ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :5)

ذغل ال غام سرون إن رلض وجل رني ول روه د رد   ى ر د وةربلء ول -ول و  وةكث  لوورل   ولع  من 

 للحت وس سقلء ولدملغ ول دغد،  و     رس ولوالملة ولةبو وحت، فال غهون أمرلم ولةبور   -ن خ ول    

 إال أ د خول غل: 

 .  إن وء ول الوحت ولقوفغحت لألم،  مل  ز  غولد وجل ني  ول     غاو  د د  المل ه.1

ررّ  غاهررل أن  رر   ولرروالملة ولةبو وررحت رررل ر غررق  .  إملخررلل مثقررلب ل رر ط ولررلء مررل  أس5 وجل ررني،  مررل  ز

 م ال  ولوالملة  لهل لوالملة ر ل موت.

 أكث  وةربلء خي ل  ن وخلول  ولثلين   ى ال غ  اوو وةم لخرلر  ولروالملة ولقوفرغحت درد ن نرد ،،  

 دل  ال غ د ن غذو ملوخال  أصال  يف وإلن لض ولح م.

و وإلن وء، له ي أ ، أنه ال ف ق دني إن وئه ر د ولوالملة أ  قبل للرع إلو  أنل ال أخللف يف نووز غذ 

كلن غ لك غقني دللوصول إىل غذه ول  وجرحت يف آخر  ولةرل ، إل ال فر ق درني ول رو  ني سرو، إرللرحت 

 ول لنلة ول  سوحت  وجلسدغحت للا أة وحللمل ول ي س لد ن و ل  م ريه ولو  ال مللحت،  وهلل أرل .  

(، مرل  ردغ  5451 قر  ) -دلب يف ولولومل غس  ل    غارو   -أدو ملو مل يف ك لب ول  وئل    وه( 6)

 -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -  سل إس لمله ودل ربد وهللملي يف   قو. ول حقوق  ،أت غ غ ة 

 .  (2/198(،  صححه وةلبلين يف إ  وء ولالول )6/162) - مقوق: أغال صلل. ل بلن
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 إنام » : قلل ولرسخيس  ،(1)«كام غدل رج  نوملغل د ده ،وحلولة قبل خ    ولسقط

 ،ةنه ر د مو  ولرو ث ال غاهرل م  ف ره  قوقرحت ;رشر ل يف ول و غ  ون  لل ولولد  ول 

   .(2)«للحولة غومئذ لهل إلو ون  ل  ول كلن للع مللوال 

 أمه  ل د ضل  قدم ول لروم ولةبورحت أن ن ر   ررج  نره وجلرام  ،فإلو كلن للع كذلع

 رلا رل أنره د رد  المل ره لرل  ،وحلللحت ول ي سوهون رلو ل وجل ني د د خ  نه مرل دةرل أمره

 ور بل ه  ،ف ذو وحله  غاهل   اغله مل وآلن رج وجل ني يف دةل أمه ، هون له  ولة مس ق ة

 . وهلل أرل  ،و ل   هام  م

 مرل  رّ   ،(3)إن مثل غذو وجل ني غاهل أن غ وش سلرل  أ  أغلمل  د د  المل ه :فإن اي 

 .جي  أن غثبت له  ه  وحلولة  غو يف دةل أمه

لذو نجد وحل لدلرحت  ول رلف وحت ال غو  رون مرل  ،إن غذو ال جي ل  ول ه مس ق ة :فا وا 

عررري م  رر ة للقةررع د رردم ةن  ول رره  ؛ خل   لررد ةقررل مررل سرر حت ألرر    لررو وسرر  ل صررل

 وإلملم مللرع ن رل  ،، مع أنه أ سل  لال  مل ولولومل داثل غذه ول  وغل (4)وس ق و غل

 ؛ ن له  ول   ولة عري م   ة ،(5)ولولومل ولذي مل غس  ل صل خل  مو ل   هام    ى  إن  اع

                         
 .(9/28  )نول وة رل( 1)

 .(61/21ولبسو  )( 5)

 .  561ص -قضوحت ز ع وةرضلء للبل   ( ونه :6)

( 9/929(، ك ل  ولق لع )8/659(، ولا ي )2/61 للوحت ول  ومليس رج هنلغحت ولح ل  )( ونه : 9)

   (.9/552(، مةلل  أ يل ول  ى )2/262)

وجل ني ولس ق ة د رد  المل ره،  مرل للرع  غ د مل ول المل  ولخ لف فو ل يف إ بل   ولة واالرتضاب( 2)

 أغضل : ول ةلس،  ول   ا،  وحل كحت.

 -مو  ولولومل د د وس  الله  أ  ه يف ول قه وإلسرالمي ونه  وخلال     وال  يف كل غذه ولسلئل يف:  

ول  رد  -دح   هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقرل ن  -دل ربد وللةوف ول لم   صلل.

 .  62-18ص -غر 1955/1956 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  - ليل للقضلء ول
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ال  مرل ولولرومل داثرل غرذه أ سرل  رل،  ال لع أن مثل غرذو ولولرومل (1)ةهنل ا و حت ندو  

 -فقد و  ق ول ق لء  ؛كام أن  نومل ول   ا  وحل كحت ال غدل رج وس ق و  وحلولة ،ول  وغل 

رج أن مل لد. أ  أدو ت أم ل ه فإنه غ    مو ل   هرام   إن مر ك   ر  ا درل  - مح   وهلل 

 . وهلل أرل  ،(2)ةن  ول ه عري مس ق ة ؛  هل 

ق غ  نووز إن لض وجل ني ول وه ولذي ال غاهل أن غ روش أن  أاف إىل مل  قدم يف  

 ول ي كلنت مل وةسلسل  ول ي ُد ري  -وحلهاحت مل  نومل ول وغني  ول لقني يف ولج اع 

م   ورحت  - (3)رلو ل م غ  إن لض وجل ني ول وه ولذي غاهل أن غ وش د د ن خ ول    فوره

 .ةن مثل غذو وجل ني إنام ُخلق لواو  ؛غ ل

بقى أنه غاهل أن غ وض رج غذو ولقول دانره خمرللف إلمجرلع ول ق رلء ول قردمني ررج غ

 أن للع ُغ د مل والر ردوء ررج  ،ردم نووز إسقل  وجل ني  إن لاه د د ن خ ول    فوه

 .(4)ول  ا ول  ومحت  ق ال  هلل دال خال 

 إن رلض وجل رني رج غ ّالأن وإلمجلع ولسلدق  -  وهلل أرل  -ولذي غه   أن  :وا وا 

مل غهل مل ولاهل قدغام    خون   وغل  وجل رني  غرو ال غراول يف » للع ةنه  ؛ولسلو 

 لهل مع ول قدم ولةبي ولرسغع يف ول فر وحلرلرض أصرب. مرل ولاهرل   رخون  ،ول   

                         
 (.  1/252(، م . وجللول )1/958( ونه :  للوحت ولدسوقي )1)

(،  للروحت ودرل رلدردغل 1/122(، مل   وحلهلم رش  ع   وة هرلم )1/111وجلوغ ة ول رية ) ( ونه :5)

(، ول ثو  يف ولقوورد 8/699، وةم )(2/62ولبولن )(، أاووء 6/81ول ل   وإلكلول ) (،5/558)

(، ك ل  8/181(، وإلن ل  )8/564()2/114(، ولا ي )8/585(، هنلغحت ولح ل  )5/112)

 (.  9/652ولق لع )

 .  1121( ونه : مل  قدم ص6)

 .  1126( ونه : مل  قدم ص9)
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ّ  قرلل د رل  ،(1)«ول دغد مل ول  وغل  وخللقوحت يف وجل ني  غو ال غاول يف ول     مل  ز

يف ولر    مرل وةمرو   هوله رف ررل وجل رني  م  فرحت كورف أللقر» : رل غلول ق لء ول

 لذو فإين ال أر قد أن أ دو مل ول لرامء دحر  مسرالحت  هر  إسرقل  وجل رني يف  ،ةوجلدغد

 أنره ال غ روش مثلره أمرل مرع م  فرحت   روه وجل رني قبرل  المل ره  ،(2)« للحت م  فحت   وهيه

قد ال غهون م  ل ال  إلن رلض وجل رني يف   قدمفلإلمجلع ول ،فللسالحت م ل  إىل  امل  نه 

 .غذه وحلللحت

 ممل غاغد وةم   او ل  أن والجتله ول ق ي ولسلئد وآلن غرو نرووز إن رلض وجل رني إلو 

 مل غهرل يف غرذو  ، لرو د رد ن رخ ولر    يف وجل رني كلن يف دقلئه خة  مؤكد رج  ولة وةم

 وقل أ  علبحت ولهل داو  ولم   احت يف  لل  الحتولس إل إن ؛خملل حت إلمجلع ول ق لء ول قدمني

 مرل  رّ  فرال غاهرل  ، غذو مل مل غهل غ  و ه ول ق لء ول قدمون ،وجل نيإلو مل جي ل وةم 

 مل غ ل ن ل إىل أن م مل وإلمجلع ولسلدق  ،(3)  اغل كالم   ولسلدق رج  ه  غذه ول لزلحت

 وهلل  ،، مل غدخل فوره  مرل ال غردخلدل ن امل ل   ،ال غ باي ر مله رج كل مسالحت م ل ة

 .  لىل أرل 

 

*  *  *  * 

 

                         
 .  658ص -وجل ني ول وه للبل   ( ونه :1)

   .988ص -رل  ق ل  إسقل  وجل ني ول وه للبسلم غل جيوز رش ( ونه :5)

 .  1128-1122( ونه : مل  قدم ص6)



           

 

 

 

3377 
 

  فوه  ال حت مةلل :

 : مسال لن فوه 

يجارك  ٌ   م فز  يلغة   د  ل، أزي خُمْدز  ،قبرل أز ونره لارري مترلم وةزغرلم  غو ولولرومل ،ول دا  ى ُمْ  ز

رْلق ُد ٌ   : غساى أغضل   ، إمن كلن  لمَّ ولرخز ْدٌ   ،خز ٌ   ، خم ُْد ٌ   ، خُمْدز ُخد ٌ   : وجلاع . خمز

دوئمُج  دوُ    خز  . غو حلل ،(ُخدَّ )مل   وةربلء رج مجع خدغج رج ،  قد (1)  خم

دوُ    أج فاايها بفاتاااة الكتاا ك ُّ ) فري ولرحدغ :  ،ول ق لن :ولرخم جك قر الة ال يج فهاي  صك

دا   
ردو  ول لقرحت ،نلق حت أزي (2)(خ  ررْلقإ  أزصل للع مل خم أز   ،لو  لرد   لردو  نرلقن ولرخز

  .(3) لاري متلم

كررام ر ف رره م هاررحت ول ررححت  - (Premature)فلخلرردغج  يأمااا يف اصااطالح األطباااء

وةسبوع ولسلدع  ولثال ني ور برل و   كل مولومل غولد قبل أن غبل  وحلال» :غو -ول للوحت 

                         
 .  ململة )خ مل  ( -لسلن ول  ب ( ونه : 1)

دلب  نوب ق وءة ول لمحت يف كل  ك رحت  إنره إلو مل حيسرل ول لمرحت  ال  -  وه مسل  يف ك لب ول الة ( 5)

 .   (، مل  دغ  أت غ غ ة 642 ق  ) -أمه ه   لا ل ق أ مل  ورس له مل عريغل 

 ،ململة )خ مل  ( -وخللء ف ل -وجلو  دلب  -ولقلموس ولحوط  ،(  مل خململة ) -خم ل  ول حل ( ونه : 6)

 .  (1/522ململة )خ مل  (،  ع غ  وحلدغ  الدل وجلوزي )- وخللءك لب -ول بل  ول ري 
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  .(1)«مل آخ  مل  ة راثوحت لألم

 مردة وحلارل ولهلمرل ول  رل   رلو رل  ،أي أنه ولولومل ولذي غولد قبل وك امل مدة وحلارل

،  رلوره فرإلو (2)أسبورل  ور بل و  مل آخ  مل  ة راثورحت لرألم (95)أسبورل     (68)غي مل دني 

)رل   س حت أغلم س حت   ال ني أسبول لد ولة ل 
6

  .(3)فإنه غ    مولوملو  خدجيل   (62

يف ول   غف غ  ي أنه ال غهون خردجيل  إلو خر   مرل دةرل أمره قبرل  (ولولومل) ول  بري در

ةنه غسراى  و ئرذ  ،أسبورل  مل آخ  مل  ة راثوحت لألم (55)أ   مل ول لقو.أسبورل   (51)

قةل  ) -يف وصةال  وةربلء  -   .Abortus )(4)سم

 للرع ةهنر  مل  ؛فلروا هلر     غرف وصرةال ي للخردغج -رتهم ا   -ما الفقهاء أ

 : ر دغ  أن مل  ض ه ول أة رج أقسلم ،غس  الوو غذه ولهلاحت أصال  يف ك ب  

                         
-غرر  1919ل  ولق ردة  - 514ول ردمل  -و رل ملرحت ول  -مل/ مارد م رري ولهورليل  -ولة ل وخلردغج ونه : ( 1)

 - مل/ زغرري ربرد وهلل  غبو ري -، وخلدوئج مل غر ا  مرل غري أم وار  ا 42ص  - م 1449أد غل/ملغو 

 -غرر  1959 دوع وآلخر   - 49ول دمل  -  د  رل مس   ى قو، وةمل دلل غلض  -ملحت ولثقلفحت ول حوحت 

  رد  ررل مدغ رحت  -ملرحت ول لروم  ول ق ورحت  -اود مل/ مورسة ربد وحل -، وخلدو  95ص  -م  5116غونوو 

 -، وخلردو  65ص  - م 5111إد غرل  -غرر  1951م م  - 26ول دمل  -وللع ربد ول اغا لل لوم  ول ق وحت 

 - 69ول رردمل  -  ررد  رررل مس  رر ى وحلررامملي دلل غررلض  -ملررحت وحلررامملي  -مل/ ربررد وحللررو  محررومل 

سرؤول  نرووب ررل  111 ،61ص  -م 5111 غونووإد غل/ملغو/ -غر  1951م م/ص  / دوع وة ل 

 .  612ص -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل لخو ي ،  28ص -وحلال  ولوالملة إلك وم رل ت 

 .  82مل  قدم ص  :ونه ( 5)

ملرحت  -مل/رردنلن أمرني  -صححت وخلد   ول ارع ، 95ص  -وخلدوئج مل غ ا لاغري  غبو ي  ( ونه : 6)

 .  61ص  -م  1448غ لغ   -غر  1918مضلن   - 19ول دمل  -رولملة وجل دي 

 -م ررهلحت وإلن ررلض لحاررد ررريل ولبررل  ، 95ص  -ولوسررورحت ولةبوررحت ول ق وررحت ةمحررد ك  ررلن ( ونهرر : 9)

 .  ( 6/624قضلغل فق وحت م ل ة )، 92ص
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ْقط)إن خ   مو ل  ف و [ 1]  .(1)(ولسم

                         
وام ،  كذلع ر د ول لف وحت إلو مل غ   له س حت ألر  ،  دورلن للرع فروهدا عند احلنفية واملالكية واحلنابلة( 1)

 غيل:

ْقط لاحت: غو ولذي غسقط مل دةل أمه قبل متلمه. أوال     : ولسم

 -مرلملة )س ق  (، ولقرلموس ولحروط  -مرلملة )س ق  (، خم رل  ول رحل   -لسلن ول ر ب ]ونه :  

 [. ململة )س ق  ( -ك لب ولسني -ململة )س ق  (، ول بل  ول ري  -ف ل ولسني  -دلب ولةلء 

م الرحت  -ربرل ة أئارحت وللارحت أي  - غري »(: 6/125م حت ولح ل  )يف   اا  ابن  جج اهليتمي 

أ  قبرل مترلم مد ره،  أ  قبرل ن رخ ولر    فوره، دان غهرون قبرل ول  روغ ، قبل متلم خلقه: ةن غ غد و:

 .«أ  أكث غل أ  عللب ل، أقل مدة وحلال،   و ئذ حي ال أن ول ومل داد ه:

    غ    للسقط يف والصةال :يف  - مح   وهلل  -  : وخ لف ول ق لء ثانيا 

أنه مل  لد مو ل  مةلقل ،  قد غ قلون ول   غف وللاروي ولسرلدق  - مح   وهلل  - * فظاهج كال  احلنفية 

، فوهرون - ولذي ال غهرون ر ردغ  قبرل سر حت ألر    -يف د ل ولوواع قلصدغل دلل امم متلم وخللق 

أن  هارره كللسررلقط د ررد ولرر امم يف  ولسرقط غررو مررل  لررد مو ررل  لررد ن سرر حت ألرر  ، لهرر    غفرر ون

   برريغ  دللسرلقط د رد ولر امم  -أي د د ملئرحت  ررشرغل غومرل   -وة هلم إن وس بلن فوه خلق آملمي 

 غدل رج أن ولسقط يف وصةال    غو مل  لد مو ل  مةلقل ،  وهلل أرل .

(،  هالرحت 1/28(،  بورني وحلقرلئق )9/156()1/96(، ددوئع ول ر لئع )8/121]ونه : ولبسو  ) 

 ( [.8/998(،  هالحت ولبح  ول وئق )9/198()1/554(، ولبح  ول وئق )11/681ف . ولقدغ  )

فللسقط ر دغ  أغضل  غو مل  لد مو ل ،  لل كلنت رالمحت وحلورلة ر ردغ   - مح   وهلل  - أما املالكية*   

ة جل ررني إال  ال  وررل»يف ولورررا:  كررام قررلل وإلمررلم مللررع  -غرري وسرر  الل ولولررومل صررل خل  

 «.مل مل غس  ل صل خل   لو نال د د متلم أل  ه»ر فوو ولسقط دانه:  - «دلس  الل

(، رش  خم فر 1/959( ولرش  ولهبري مع  للروحت ولدسروقي )8/85]ونه : ول  قى رش  ولورا ) 

                  ( [.                                  1/611(، ول ووكه ولد وين )199، 5/168خلول للخ يش )

ولسقط دلل   غف وللاوي،  ن لوو ولق ومل د امم ولدة إكامل س حت  - مح   وهلل  -وعجف الشافعية *   

، ف   دذلع غ  ن أن ول لزل قبل للع «ول لزل قبل متلم أل  ه ولس حت»أل  ،   ى ر فه د ض   دانه: 

 س حت أل   مو ل  فوساونه مولوملو  مو ل.          =سقط مةلقل  سووء نال  ول  أ  مو ل ، أمل مل نال د د متلم 
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ملو  مولرو)  غسراى ،إن خ    ول  قبل إكامل س حت أل   مل ددوغحت وحلال فا،له إىل ولو [ 5]

قةل  )،  د ض   غساوه (2)(مولوملو  لوقت ال غ وش مثله)أ   ،(1)(نلق ل    .(3)أغضل   (سم

، أ  (4)(مولوملو  كرلمال  )إن خ    ول  د د إكامل س حت أل   مل ددوغحت وحلال فوساى [ 6]

 .(6)(مولوملو  لوقت غ وش مثله)، أ (5)(مولوملو   لمل  )

                                                          
(،  للررروحت وجلارررل 1/642(،  للررروحت ولقلوررروت )8/58()5/942]ونهررر : هنلغرررحت ولح رررل  )= 

(،  للوحت ودل قلس  ول بلملي ررج م رحت 5/581(،  للوحت ولبجريمي رج رش  وخلةو  )5/141)

أدررو دهرر  دررل ولسررود لررةل  -ني إرلنررحت ولةررللب(، 8/118(،   رروويش ولرشرر وين )6/126ولح ررل  )

 ( [.5/156) - لب لن -دري    -ملو ول ه  للةبلرحت  -ولدمولري 

،  متلمره إنرام «ولولد  ض ه ول أة مو رل  أ  لارري مترلم»ف  فوو ولسقط دانه:  - مح   وهلل  -* أما احلنابلة  

 غهون د د إكامل س حت أل   مل ددوغحت وحلال. 

 ( [.  112(،ولةلع رج أدووب ولق ع )2/698ك ل  ولق لع ) (،8/912()5/511]ونه : ولا ي ) 

(، ول  ررل ، ول ق وررحت ولهرر ، لل و ارري 9/528(، رش  ولب جررحت )5/156( ونهرر : قوورررد وة هررلم )1)

(9/519  .) 

مه برحت  -مد ولدغل أدو ول كل  ودل  واورحت  -ولح   يف ول قه رج مذغ  وإلملم أمحد دل   بل ( ونه : 5)

(، 5/922(، ك ل  ولق لع )2/51(، ول   ع )5/198) -غر  1919 - 5  -ول غلض  -ول ل   

 (.  6/582رش  م   ى وإل وملو  )

 (  غ  ول لف وحت  وحل لدلحت كام  قدم.  6)

(، قووررررد وة هرررلم 6/911()928، 5/955( ونهررر : ولرشررر  ولهبرررري مرررع  للررروحت ولدسررروقي )9)

 (.  9/212ح ل  )(، ما ي ول625، 9/528(، رش  ولب جحت )5/156)

(، 8/912(، ولا ري )11/681(، وهلدوغرحت مرع  هالرحت فر . ولقردغ  )2/185( ونه :  بورني وحلقرلئق )2)

 (.  2/698ك ل  ولق لع )

(، رش  م   ررى 5/922(، ك ررل  ولق ررلع )2/51(، ول رر  ع )5/198( ونهرر : ولحرر   يف ول قرره )2)

 (.  6/582وإل وملو  )
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 لهل قد حي ل أ ولنرل  أن  ،ل     أمه ممل ال لع فوه أنه ال  وند  ضلنحت للج ني مث

أ  غهرون غ رلك خةر  ررج وحللمرل أ  وجل رني ممرل جي رل  ،غولد وجل رني قبرل أ ونره درإلن وهلل

 .ول  جول دللوالملة أم و  رض  غل  

لهل مع  ، قد كلن والر قلمل يف ولليض أنه ال أمل غ نى يف دقلء مثل غذو ولولومل وخلدغج

دو  غ اوم    ولوقت   قدم ول لوم ولة  صل   ،بوحت ددأ ول  و  دلالغ امم جتله وةر لل وخلم

وخلدغج غ قل د د ولوالملة مبلرشة إىل   دة ول رلغرحت ول ردملة ول ري  هرون ق غبرحت مرل ع فرحت 

 .ل امني ول  لغحت ولةبوحت ولهث حت يف أرسع  قت ممهل ،ولوالملة

 سبحت  إن كلنرت  غذه ول ،مل ماوع ولوالملو  (% 11-8)  بل  نسبحت ولوالملة ولبه ة 

 بد  ائولحت إال إهنل دلل ه  إىل ماوع ولوالملو  سر هون م رل  ل أرردوملو  كبررية نردو  مرل 

  .(1)وةر لل  دغثي ولوالملة

 : مل أغ  أسبلب ولوالملة ولبه ة مل غيل

 :األمأسباب تعود إىل  (أ)

 .و   لع ااط ولدم [1]

 .م ض ولسه  [5]

                         
 - 669ول دمل  -ملحت ول ودةحت وإلسالموحت  -مل/ ماد فووز فقري  -وخلدغج  مللو      رل ولة ل( ونه : 1)

، 42ص  -ولة رل وخلردغج لحارد ولهورليل ، 25ص  -م  1445نروفا   -غر  1916مجلمل، وة ىل 

  ررحت وخللرق للنرد ، 65ص  -وخلردو  لورسرة ربرد وحلاورد ، 61ص  -صححت وخلد  ل دنلن أمرني 

 -وخلرردو  ل بررد وحللررو  محررومل ، 22ص -الملة للو ررحت لرربل   مللوررل وحلاررل  ولررو، 124ص -رو ررو  

وحلارل إىل ولروالملة ل رلخو ي  مل ر لع، 541ص -أرة ي ر ال داي  ال لساري ربلس  ،61ص

 .  http://www.childclinic.net/pain/premature: (، ول ودط656، 618)ص -
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 ل ولهلوي.  لب ولامل دللهج أ  ول  لوال [6]

 .(مثل ولاغ ي  عريه)ول  لسلوحت ول دغحت  وةم وض  [9]

 .إصلدحت ول أة دحلملث أ  صدمحت  خلصحت يف م ةقحت ولبةل [2]

 اجلنني: تعود إىلأسباب  (ب)

 .يوحلال ول وأم [1]

  نومل   وغل  خلقوحت يف وجل ني. [5]

 أسباب يف الرحم واملشيمة واألغشية احمليطة باجلنني: (جـ)

 رضال  ر ق ول   .ا ف  [1]

 أ  وم لو وحت دلل   . [5]

 رووب خلقوحت دلل   . [6]

 غ رسب ولرلء ولونرومل  رول  ،   ج  وةع وحتف ،ولحوةحت دلجل ني ا ف وةع وحت [9]

 مل أغ  ول وومل ول ي ملفظ رج  نومله ملوخل ول   . و  وجل ني  غ قد ولة ل  و د

 . واحت رل ول   أ  ون  لل ول ،غبو  ول واحت إىل ر ق ول    [2]

  :األسباب اجملهولة( د)

 ، ى كثري مل وة ولن ال غس ةوع وةربلء مدغد سب  م رني حلرلال  ولروالملة ولبهر ةف

يف كرل  ل أي غ هر    رد   ،مل  لال  ولوالملة ولبه ة مدث د ر حت م هر  ة كام أن كثريو  

  .(1)دلل سبحت للا أة مل ن م  فحت ولسب  ولبلرش لذلع محل

                         
 -وحلارل  ولروالملة للو رحت لربل   مللورل ، 656-651ص -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة ل رلخو ي ونه : ( 1)

للرع وإلرجرلز  ..ولروالملة، 28ص -سؤول  نووب رل وحلال  ولوالملة إلكر وم رل رت  111، 29ص

 موقع ولوسورحت وإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت رج ول ودط: -ولدك و  ماد ولسقل رود - ول دلين

 http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-page=13  .  
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دو   ،ن وم 5211-211وخلدغج غوو    زنه عللبل مل دني   غاهل  قسو  وةر لل وخلم

 :إىل أقسلم  ال حت  س  أ زوهن 

 . غساى وخلدغج لو ولوزن ول لقن ،ن وم5211-1211خدغج  زنه مل [ 1]

 و ولوزن ول لقن ندو. غساى وخلدغج ل ،ن وم1211-1111خدغج  زنه مل [ 5]

 غسراى وخلردغج لو ولروزن ول رلقن  ،ن وم1111-أ  أقل  211خدغج  زنه مل [ 6]

 . (1)نق ل  كبريو  

دو   : ال إلهلل فق ل  ربل  يف  نوب إن ل  ولقس  وة ل مل وةر لل وخلم

دا  أما    :فقها  وجو  إنعا، القسم األو  من األطفا  ار 

أي أنه ر ل قد  ر   ،(2)أسبورل  فاكث  (58)ر د وةربلء فألن غذو وخلدغج غو خدغج را ه 

 (58)أ   ،أسربورل   غرومني مرل ول لقرو. (52) ول ري غري إكرامل  -له سر حت ألر   مرل وحلارل 

 غررذه ولرردة    رر  أقررل مرردة وحلاررل  ،-(3)ني مررل ددوغررحت آخرر  مل  ة راثوررحت لررألم غررومأسرربورل  

 :قولره   رلىل،     ﴾(5)﴿ :وهلل   رلىل  قد ملل رج للرع قرول ،(4)إمجلرل  

﴿    ﴾(6) ،فلآلغررحت وة ىل  رردمل  مرردة وحلاررل  ول  ررلل           

                         
 .  95ص  -وخلدوئج مل غ ا لاغري  غبو ي  ( ونه : 1)

 58مس  رر ى مررل  161ر ررال  يف  12484م( أن غررت رررج  5116( كررام يف مل وسررحت أم غهوررحت  دغثررحت )5)

 ( .   5(   )  1 الغحت خم ل حت. ونه  ولال ق ) 

 .  85-84( ونه : مل  قدم ص6)

(، وجلررلمع 6/212، أ هررلم ولقرر آن للج ررلص )28-22دررل  ررام ص ( ونهرر : م و رر  وإلمجررلع ال9)

(، 8/48(، ولا ي )6/992(،   سري ولق آن ول هو  الدل كثري )4/582ة هلم ولق آن للق ربي )

 (.  516ول بولن يف أقسلم ولق آن الدل ولقو  )

   .[12، وآلغحت ]سو ة وة قل ( 2)

 [.  566، وآلغحت ]سو ة ولبق ة( 2)
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حلارل سر حت فبقري لردة و ، ولثلنوحت  دل رج أن مدة ول ةرلم رلمرلن ،دثال ني ل  و   - أي ول ةلم -

  ﴿ : رر  دررني سرربحلنه مرردة محلرره  ف ررلله فقررلل»: قررلل ول رروكلين  ،ألرر  

 ﴾ أي غ ةر   -غذه ولدة مل ر د ود ردوء محلره إىل أن غ  رل مرل ول ارلع  ،أي مدئل

أي مردة  ، لنةن مردة ول ارلع سر  ؛ قد وس دل هبذ وآلغحت رج أن أقل وحلال س حت أل   ،-ر ه 

          ﴿ :قولررررهيف ول اررررلع ولهلمررررل كررررام 

﴾(1)، (2)« أكث  مدة ول الع ،فذك  سبحلنه يف غذه وآلغحت أقل مدة وحلال. 

 أمررل أقررل مرردة وحلاررل فقررد » :قررلل ودررل ولقررو   ، ولووقررع غؤغررد غررذو  ال خيلل رره

مل غسراع يف » :،  قرلل ول روكلين (3)« هلغ   ولرشغ حت  ولةبو حت رج أهنل س حت أل  

 غهرذو يف رفرنل مل  ،لر  أنه رل  مولومل لد ن سر حت أغل ول وو غخ  ولسري أول قول رل 

مل غذو لهل  نو ،ال نلمل وإل   ال غ وش أن ولولومل لس حت أدل ولالل   ،غساع د ء مل غذو

 .(4)«قل مدة وحلالأل   ن ولس حت وةأول لمل  غدل رج 

إلو   ول ق لء م  قون رج أن مجورع وة هرلم ول  لقرحت درللهبري   ةبرق ررج غرذو وخلردغج

  .(5) غس حق ولدغحت كلملحت دلجل لغحت رلوه  عري للع ،فريث :وس  ل صل خل  

إلو خر   مرل دةرل  وجل ني غ    ن إىل ر د ق غ  أنكلنوو  وجلدغ  دللذك  أن وةربلء 

 للع دسب   ؛أسبورل  مل ددوغحت آخ  مل  ة راثوحت فإنه غ    عري قلدل للحولة (58)أمه قبل 

                         
 [.  566، وآلغحت ]لبق ةسو ة و( 1)

 .  (2/18ف . ولقدغ  )( 5)

 .  516ص -ول بولن يف أقسلم ولق آن ( 6)

 .  (5/669ولسول وجل و  )( 9)

(، 1/968(، ك لغرحت ولةللر  ول درلين )1/616)  للوحت ودل رلدردغل(، 5/288( ونه : ماع وةهن  )2)

(، 8/581(، ولا ري )5/141(،  للروحت وجلارل )5/942(، هنلغحت ولح رل  )4/111م . وجللول )

 (.  11/86(، وإلن ل  )659، 656
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مرع مرل  غ سرج  غرذو  ،ردم  ةو  وجل لز ول  بي ول كاي  وجل لز ول   يس د هل مالئر 

 .(1)س حت أل  ول لم لحال للك ه ول ق لء مل أن أقل مدة 

 غري سر حت  -حال ول لم ولذي غاهل أن غ وش دد ن مسلردة ربورحت  وحلقوقحت أن أقل مدة لل

 إنرام ول ةرو  ولةبري ن رل دلإلمهرلن  روفري دوئرحت م لسربحت  ،مل   اري إىل وآلن  لرل   ارري -أل   

غاهل مل خالهلل لألر لل وخلدو  ولذي  لرد و ةقرل مرل سر حت ألر   وسر هامل ناروغ    رى 

أمل مرل  لرد لسر حت ألر    لرو يف مهرلن ال  ،رللوو لو   كوو دد ن إن ل  لل  ،غاه    ول وش

فلروا يف  ةرو  إن رل  وةر رلل  ،  وف  فوه وخلدمل  ولةبورحت فرإن ف صرحت ول روش أملمره قلئارحت

 رذه ولردة غري أقرل ف ،وخلدو  م ل احت لإلمجلع ول قدم مل أن أقل مدة للحال غي سر حت ألر  

                         
مللو      رل ولة ل وخلدغج لحاد فووز ، 11ص  -مل/ماد ريل ولبل   -م هلحت وإلن لض ( ونه : 1)

 -ولوسرورحت ولةبورحت ول ق ورحت ةمحرد ك  رلن  ،162ص - ةو  وجل ني لحوي ولدغل ول لبي  ،25ص -

 .44-48ص -ى وخلةو  أ هلم ول أة وحللمل لوحو، 682ص

  - 1166د لء ررج مرل  قردم ص -: إلو ور  نل أن وحلال غبدأ دلنا وس ولبوغضحت يف دةلنحت ول     تنبيه

( مرل ددوغرحت آخر  مل  ة راثورحت غ ةبرق  58غهون مل لك  سلدقل  مل أن قلدلوحت وحلولة  بدأ مل وةسبوع ) 

أقرل مردة للحارل ول رلم غري سر حت ألر   ؛ إل إن مل أن  -  لىل وهلل  مح   -متلمل  مع مل لك ه ول ق لء 

لرو أارو ت إلو رل  -1186ول ري  قردمت وإللرل ة إلو رل ص -( أسبورل   غومني مل ول لقرو.  52 )

( أسرربورل  مررل  52لهلنررت ول  وجررحت :  )  -ول رري غرري مرردة ون قررلل ولبوغضررحت إىل ولرر     -سسررحت أغررلم 

 ثوحت .( أسبورل   مل ددوغحت آخ  مل  ة را 58،   )  ول لقو.

حيسبون غذه وةل   ولس حت ول ي غي أقرل مردة وحلارل مرل ددوغرحت  - مح   وهلل  -لهل لل كلن ول ق لء 

،  و  ولررل  حل رظ  -يف وحلللروحت ول للورحت كرام غرو ظرلغ  مرل ول قرل وآليت ررل ولقر ويف  -ولو ء

مل  ة راثورحت  ( أسبورل  مل ددوغحت آخر  58، ور اد  يف غذو ولبح  أن أقل مدة وحلال غي )  ول  ا

،  -85مع خ   ولورومني ولرذغل حي رل خالهلرام ول لقرو. كرام  قردم ص 85-84رج مل  قدم ص -

  وهلل   لىل أرل  .    
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أمل مل  لد قبل للرع  ،د ن إن ل ، أي ولذي غاهل أن غ وش د(1)مدة للحال ول لم أ  ولهلمل

حيرل ل وةربرلء مرل خرالل إن للره  روفري  سرط   ،(مولروملو  نلق رل  )فإنه غساى ر رد ول ق رلء 

 . ،  وهلل   لىل أرل (2)  رلغحت   ى غ لوو ده لوهون مولوملو  كلمال  

دا  وأما    يطبا  وجو  إنعا، القسم األو  من األطفا  ار 

 نسربحت أن غ روش درد ن  ،(3)[ % 111-48]رية نردو  فألن نسبحت روش غذو وخلدغج كبر

 .(5)(4)إرلقحت لدغدة غي لو  ول سبحت 

                         
ورل  أن ول لرامء قرد أرلقروو ولقرول دران ولولرد ال غلحرق »(: 6/155يف ول   ق )  اا  القجايف( 1)

 إنام م وملغ  إلو كلن ولولد قرد  لرد  ه،لوا رج إرالق  غذو ولهالم دللو ء إال لس حت أل   ف لردو،

 .«أمل أقل فال فإنه ال غ   د د ولو ء إال يف غذه ولدة أ  أكث  م  ل،  لمل،

 -قسر  وحلروو  ررل وإلسرالم  -أ رد ولال ردة أن غثرري غرذه ول رب حت يف م  رد، ول و ورد  واد  او  

أقرل مردة مرل أن ولق رومل ،  نووب لب  ه دلخ  ل  غرو مرل  قردم أرراله    www.w3c.orgول ودط: 

 ،  وهلل أرل .  للحال ول لم

 -أ هلم ول أة وحللمرل ل برد ول لرود قلسر  ، 689ص -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت ةمحد ك  لن ( ونه : 5)

 .  114ص

 (، TMThe Canadian Network م( ل بهحت وةر رلل  ردغثي ولروالملة وله دغرحت ) 5116( مل وسحت ك دغحت  دغثحت )6)

 ( . 11. ونه  ولال ق ) 8( ص Annual Report وي )ول ق غ  ولس

 ( ،  1م(. ونه  ولال ق )  5116 أغضل : مل وسحت أم غهوحت ) 

 .   http://www.childclinic.net/pain/premature: وقعول ونه   

 ( .   5ولال ق ) م(. ونه   5116مل وسحت أم غهوحت )( 9)

 رج  ال حت أنووع: ول ي غاهل أن   و  ولة ل وخلدغج اإلعااة( 2)

:  غي ول ي غاهل م  رل أن غ  ارد ولة رل د رد للرع ررج ن سره: مثرل: أن غهرون ر رده إعااة بسيطة . 1

أ   قرل يف ر رده  رول، أ  غهرون غلبا نهرل ة، أ  أن  لصل لكلء م خ ل رل ولس و، ولةبو ي، 

 ولساع.  غذو ول وع مل وإلرلقحت ال غدخل يف نس  وإلرلقحت ولذكو ة.
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دو  فال إلهلل أغضل  يف إن ل  مل را ه   58أمل ولقس  ولثلين  ولثلل  مل وةر لل وخلم

 :فاكث مل ددوغحت آخ  مل  ة راثوحت أسبورل  

   .فألنه ر ل قد    له س حت أل   كام  قدم :أما فقها  

لقحت ررررر نسربحت وإلر ،(1)%41دغج أكثر  مرل رررفرإن نسربحت رروش غرذو وخل :طباا  ا اااوأم

                                                          
:  غرري ول رري حي ررل  م  ررل ولة ررل إىل ر لغررحت  مسررلردة: مثررل: أن غهررون ر ررد ولة ررل اااة متوسااطةإعا.  5

م هال  يف ول  ل  حي ل  م  ل إىل ولذغلب إىل مدو س خلصحت، أ  غهون ر رده أمر وض ر ربوحت، أ  

 حي ل  إىل وس خدوم ول و ل  ولسا وحت، أ  غهون م لدل  دب ل ول جا ولبفي.

 ي ال غقو، م  ل رج والر اممل رج ن سره يف يشء، مثرل: أن غهرون ر رد ولة رل :  غي ولإعااة شديدة.  6

إرلقحت ول قلوحت ]للل ململعي، أللف رقيل، نودل   روحت [، أ  إرلقحت رضوغحت ] وبا، ردم قد ة رج 

 ول  [، أ  صا  راوق، أ  راى، أ  وس سقلء دللدملغ.

  اع يف ولة ل وخلدغج أكث  مل إرلقحت يف  قت  و د. غذه وإلرلقل  ال  ايت م   ملة يف ولالل ، دل جت      

وقرررررع: ،  ولdevelopment/EPICure/info-www.nottingham.ac.uk/humanونهررررر  ولوقرررررع:   

http://www.childclinic.net/pain/premature ، مرللو   رر   رررل ولة ررل وخلرردغج لحاررد فررووز- 

 .  26ص

 يف ردة مل وسل : جاء ذلك( 1)

 (Vermont oxford)م هاحت فريمونت أكسر و مل م( أن ئل  9/9/5112مل وسحت رللوحت  دغثحت ) -1 

ردو  يف قسر ألقلغل مل/ ربرد ولر محل درل إدر وغو  ]نقال  رل ملرضة    ولةر ي وس  رل ي وةر رلل وخلم

[. م11/9/5112ولووفرق ، غر1952/ دوع وة ل/5وةر لل دادغ حت وللع ف د ولةبوحت غوم وإل  ني

 ( . 6ونه  ولال ق ) 

 The Canadianم( ل ربهحت وةر رلل  ردغثي ولروالملة وله دغرحت ) 5116مل وسرحت ك دغرحت  دغثرحت ) -5 

 TMNetwork  ول ق غ  ولس وي ،)(Annual Report ص )( . 4. ونه  ولال ق ) 8 

 ( .   1م(. ونه  ولال ق )  5116مل وسحت أم غهوحت ) -6 

http://www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/info
http://www.childclinic.net/pain/premature.html
http://www.childclinic.net/pain/premature.html
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مرل ددوغرحت أسربورل   (58)أي ر رد  -يف أسوأ وحلرلال   %51ري ولبسوةحت ال جتل ز رررررع

 .(1)- آخ  مل  ة راثوحت

رردو  ولررذغل  قررل أ زوهنرر  رررل   (58) أرام غرر  رررل  ،نرر وم 1211أمررل وةر ررلل وخلم

 غررايت دوررلن  هرر   [فق ررل   ربررل  ]ف رر  مررل ولبحرر   ة راثوررحت مررل ددوغررحت آخرر  مل أسرربورل  

 .إن لل   فوام غايت دإلن وهلل  بل ك    لىل

غاهرل وخ اوهلرل  ول القحت دني   ك إن ل  وخلدغج صاري ولوزن  إن لض وجل ني ول روه

 :يف أم غل

إل إن إن لض وجل ني ول وه إنام غو مل أنل ردم  ؛أن ولالغحت مل كلٍّ م  ام م قل دحت[ 1]

 ،ال غسر ةوع والرر اممل ررج ن سره إن رل  فإنه  ،ال غ وش عللبل   نومل ول سل ول لق ولذي 

إن رل  وخلردغج صراري  كرذو وحلرلل دلل سربحت لروك  ،ربئل   قوال  رج أغلره  م ا ره غهون 

مل إصلد ه د،فل   -يف  للحت دقلئه رج قود وحلولة  -لل سوؤملي إلوه إن لله  نغهوولوزن إنام 

 .( وخللل ول قيل ،نق لن ول او) :   وغل  مثل

أ  لرل سروؤ ل إلو رل يف  -أن يف كلٍّ مل وإلن لض    ك وإلن رل  إ الفرل  للر  ا [ 5]

  ك وإلن ل   أمل ،لهل وإلن لض إ ال  د  ل إجيلت ،- لل وإلن لض قبل ن خ ول    

                         
 (Vermont oxford)م هاررحت فريمونررت أكسرر و مل م( أن ئررل  9/9/5112( مل وسررحت رللوررحت  دغثررحت )1)

ردو  يف]نقال  رل ملرضة  قسر   ألقلغل مل/ ربرد ولر محل درل إدر وغو  ولةر ي وس  رل ي وةر رلل وخلم

[. م11/9/5112ولووفرق ، غر1952/ دوع وة ل/5وةر لل دادغ حت وللع ف د ولةبوحت غوم وإل  ني

 ( .   9ونه  ولال ق ) 
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 .(1)ف و إ ال  د  ل سلبي  غو ولوك

 ، لهل ال دد مل ول  به إىل أن وجل لغحت دلل  رل ولسرلبي لوسرت كلجل لغرحت دلل  رل وإلجيرلت

ّ  وخ لف ول ق لء  مل وم  ع رل ملفع ولرض  رل ول  ا أ   ضاني  يف - مح   وهلل  - مل  ز

 :رج قولني الم  لع  ى      ول لف رل غذو و ،وللل مع قد  ه رج للع

 مل غهرل  ،وإل رال  ةنره مل غبرلرش للرع  ؛ررل للرع أنه ال ارامن ررج ولا  رع ياألو 

 .فل  غهل رلوه اامن ؛(2)فوهم سببل 

                         
 يف غذه ولسالحت. أص. ولقولني غو  وةصولوني  ول ق لء أن ولوك ف ل، شهور عندامل( 1)

 (، ولبحرر  ولحرروط6/22ولبررامل ي )(، ك ررف وةرسو  رش  أصررول 5/551) ول ق غرر    ول حبررريونهرر :         

ولقوورررررد  ول ووئررررد (، 5/126()1/949) رش  ولهوكرررر  ول ررررري ،85ص (، ولس  رررر ى5/114)

مقورق:  -م  1422غرر/ 1682 -ولقرلغ ة  -مةب رحت ولسر حت ولحادغرحت  -ريل دل ربلس ولب يل  -وةصولوحت 

 .(5/996) . وجللول(، م 5/111 للوحت ولدسوقي )(.  ونه  للاملهوحت:1/25)-ماد  لمد ول قي

فو يض إىل  لف يشء  دث ول خن ف ال يف يشء،حُي دلل سب : أن  -  لىل وهلل  مح  - يقصد الفقهاء( 5)

آخ  رج ن ي ول لملة، كان غؤنج نل و يف غوم  غ. رلصف، فو  د، إىل إ ال  مرلل ولارري، أ  غ ر . 

 ق  ل رل رلئ  فوةري.

لل سب  أنه غهون دلل  ل وإلجيلت يف مرل  -  لىل وهلل   مح -لء  ظلغ  مل وةمثلحت ول ي غرضهبل ول ق       

 ر و  ر رد وةصرولوني  قردم مرل أن ولفو يض إىل  لف عريه رلملة، فال غ رهل ررج مرل لكر  غ رل مرل 

 ول ق لء مل أن ولوك ف ل؛  للع ةن مق ومل ول ق لء دلل  ل يف ول سب  غرو ول  رل وإلجيرلت، أمرل 

               غو رال سلبي.   ،ولوك ف و كف ول  ا

  (، مل   وحلهرررلم رش  ملرررحت وة هرررلم8/122(، دررردوئع ول ررر لئع )61/548) ونهررر : ولبسرررو ]       

(، 8/41(، م . وجللول)8/4(، رش  خم ف خلول للخ يش )9/58)للق ويف  (، ول   ق5/219)

(، م رررحت 5/182(،  للررروحت قلوررروت ررررج رش  ولحررريل ررررج ول  رررل )6/521ولاررر   ولب ورررحت)

 [.(9/41) مةلل  أ يل ول  ى ،512ص (، قوورد ودل  ن 9/212(، ول   ع)2/11ولح ل )
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 غرو أ رد ولرون ني ر رد  ،(2) ول لف وحت ،(1)وحل  وحتمل  مج و  ول ق لء إىل غذو لغ  

 .- (4) غو ول حو. مل ولذغ - (3)وحل لدلحت

رل ملفع ولرض  رل ولر  ا أ  ولرلل مرع قد  ره وم  ع لضامن غو   رج مل أن و يالثاين

 للع قولسل رج مل م رع لخ رل ولة رلم  ؛غذو والم  لع     ول لف رج   ى رج للع 

 .(5)  ى أفىض للع إىل  ل ه  ولرشوب

 رلورره أكثرر  - (2)و ولونرره ولثررلين ر ررد وحل لدلررحترررر غ ،(6)ولللهوررحت إىل غررذو لغرر  

 .- (1)وحل لدلحت

                         
 (. 1/619) (، وهلدوغحت مع ف . ولقدغ 8/589(، ددوئع ول  لئع )52/12) ( ونه : ولبسو 1)

(، ولار   9/81) (، أسر ى ولةللر 4/98) ونه : ولجاوع رش  ول ذب رج مل غ    مل كالم  . (5)

(، ولوسرورحت ول ق ورحت 8/44) (،  للوحت قلوروت ررج رش  ولحريل ررج ول  رل 2/24،184) ب وحتول

 (. 61/186) ولهوغ وحت

 (.11/21(، وإلن ل  )2/16) ول   ع ،(8/668) ( ونه : ولا ي6)

  .(2/16) ول   ع :( ونه 9)

 لدلحت فحس ؛  للع ةهن  حلمل لغ  إىل ولقول وة ل مل ورج غاهل أن حي ج ده إنام  وهدا القياس( 2)

  ى أفىض للع إىل  ولة لم  ولرشوبغ  ولذغل غ  ن مع ولللهوحت      ولضامن رج مل م ع لخ ل 

هل إلو  با لخ رل،  م  ره ولة رلم  ل ه، أمل وحل  وحت   ول لف وحت فال غ  ن ولضامن رج غذو ول ع، ل

ارد درل وحلسرل مرل وحل  ورحت، أمرل ولرشوب   ى مل ، فإن ولضامن غ ونه رلوه ر رد ول رلف وحت،   م 

 مج و  وحل  وحت فال غ  ن ولضامن   ى يف غذه وحلللحت.

(، ول ررل  1/619) (، وهلدوغررحت مررع فرر . ولقرردغ 8/589(، درردوئع ول رر لئع )52/12) ونهرر : ولبسررو ] 

رش    (، ولجاوع5/999(، م . وجللول)6/55(، رش  خم ف خلول للخ يش )9/668 وإلكلول )

(، 8/44) (،  للروحت قلوروت ررج رش  ولحريل ررج ول  رل 2/184) ، ولا   ولب ورحت(4/98) ول ذب

    [.( 6/548) (، رش  م ر  ى وإل وملو 8/21(، وإلن ل  )8/664) ولا ي

لهبري مع  للروحت (، ولرش  و6/51(، رش  خم ف خلول للخ يش )6/559( ونه : مووغ  وجللول )2)

 (.5/991) (، م . وجللول5/124) لوحت ول ل ي(، ولرش  ول اري مع  ل5/111)ولدسوقي

 (. 11/21(، وإلن ل  )2/16(، ول   ع)8/668) ( ونه : ولا ي8)

 (.11/21(، وإلن ل  )2/16ول   ع)ونه : ( 8)
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مرل رردم إجيرلب ولضرامن  -   لىل وهلل  مح   -غو مل لغ  إلوه مج و  ول ق لء   وةق ب

 ؛مع قد  ره ررج للرع ،رل ملفع ولرض  رل ول  ا أ  ولللرج مل      ول لف رج وم  لره 

  . وهلل أرل  ، للع ل دم  نومل مبلرشة   ال  سب  يف وإل ال    ى غو   ولضامن

 -ألد مل   ك وإلن ل   - و  ور   ن لغحت  -ولن أن وإلن لض  ولا ض ممل  قدم د 

أمرل ولثرلين ف رو  ،مل ن حت أن وة ل ف ل إجيلت غو ر  رلوره ولضرامن ،- و  ور   ن لغحت 

ررج أنره مرل ولهرلغ  نردو  أن  ،-رج وخلال  ول قدم  -ف ل سلبي ال غو   رلوه ولضامن 

د هرا  ر ك  ،ج ن را مل ن ن راوإلن لض أخف مل ن رحت أخر ،  غري أنره ور ردوء رر

 .وإلن ل  ف و يف ولالل  ور دوء دللوك رج ن ا  لمحت مل كل  نه

 د ررلء رررج مررل  قرردم فررإن ول  ررلده دررني وإلن ررلض   رر ك وإلن ررل  إنررام غررو يف وحلهرر  

 .-رج وخلال  ول قدم  -مل ن وحله  ولوا ي  غو ول ضاني  ،ول هلو ي  غو ول ا و 

 ﴿ :،  قد قلل وهلل نل  ررال(1) ونٌ  ر د رلمحت ول ق لء  إنقلل ول  وم مل وهللهحت

    ﴾(2)،  أي  مرل  سرب  لبقرلء » :قلل ولبوضل ي

فهرانام ف رل للرع  ،أو استنقاذ مان بعاض أسابا  اهللكاة ،أ  م ع رل ولق ل ،د  و : ولئل

رل ول  ر ض    غوبل   ،و  ق ل ول  ا  إ ولئ ل يف ولقلوب ولق ومل م ه   ه .دلل لس مجو ل  

 .(3)«يف ولحلملة رلو ل    عوبل   ،هلل

 ؟إنقاذ املعصو  من اهللكةلكن ما مدى دخو  إنعا، ارديج يف 

غقرول ول روخ  ،للجووب رل غذو نح ل  أ ال  أن ن    ول  ق دني وإلن رل   ول ردو ي

لمل ولة  غق د ده ول لجلحت ولهث حت ول ي غقروم هبرل وإلن ل  يف ر»: (4)ماد ولخ ل  ولسالمي

                         
 .928-922( ونه : مل  قدم ص1)

 [.65( سو ة وللئدة، وآلغحت ]5)

 (.5/614أنوو  ول  راغل  أرسو  ول ا غل )( 6)

 .  غحت ول ونسوحت سلدقل ،  رضو ماع ول قه وإلسالمي ول لدع ل هاحت ولؤمت  وإلسالميم  ي وجلا و ( 9)



 

 

3392 
 

ربور  أ  ماورررحت مرل وةربررلء  مسرلرد غ  لسررلردة وةن راة وحلول وررحت   رى  قرروم 

ق رد ولوصرول إىل   لررل م سرج   ،أ  ل  روغل د رل وةن راة ول ةلرحت ،دوظلئ  ل

 دو  ل. 

ه والخ  رليص غس   ج مل غذو ول   غف أن وإلن ل  غو نوع مل أنووع ول ال  غقوم در

إىل ولو  إلو مل غ لق  أ  ولجاورحت إلنقلل  ولة ول لب ولذي غهون يف  للحت س  يض ده   ام  

 .ول  لغحت ول ي     له مل  ا و ه وخلةرية ول ي غو رلو ل

د لء رج غذو ول حلول  هون  ا وحت ول لب غي كوا وحت ولا غق ولذي غ ل ع ولو   

 .مل  قع مت  كلم مل وهلدمأ  كوا وحت  ، غو ال حيسل ولسبل حت

نه ال أللع  ؛ خم ل حتام هبذو فإن أ هلم  ،لإلن ل   ول دو ي لوئلن  لوسل أم و  و دوف

أل لف  للحت وإلن ل  رل أغحت  للحت مل  لال  والاة و  ول ي  قل    ى  ه  ول ح غ  

 .(1)«رج وحلولة إىل ولونوب   لظل  

 ولرررذي  قررردم أنررره  ،ل وهللهرررحتغ ضررر. ممرررل سررربق أن وإلن رررل  ملوخرررل يف وإلنقرررلل مررر

إل لررروا دوونررر  ر رررد  ؛أمرررل ول ررردو ي ف رررو مل ن للرررع ، ونررر  ر رررد رلمرررحت ول ق رررلء

                         
اال دحوث ولد  ة ولثلنوحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق ررل  -ماد ولخ ل  ولسالمي  -وإلن ل  ( 1)

 -ولةر  يف اروء وإلغرامن لحارد ولخ رل  ولسرالمي (، 985-1/981) - م هاحت ولؤمت  وإلسرالمي

                 . بترصف يسر جدا  ( 86-81، 84-88)ص

-ولسررلئل ولةبوررحت ولسرر جدة لل   ررحت ، 156ص -ولوسررورحت ولةبوررحت ول ق وررحت ةمحررد ك  ررلن  ونهرر :  

 -رسقررحت وةرضررلء لحاررد غرسرري ، 518-518ص -فقرره ول ررووزل لبهرر  أدررو زغررد (، 5/68-64)

 -ملغاوحت نرلغف ول  دورحت لل لروم وةم ورحت أكل -مل. إد وغو  صلملق وجل دي  -ولو  ولدملعي ، 691ص

وةمللررحت ولخ لررف فو ررل ر ررد وةصررولوني ، 85-28ص -م 5111غررر /  1955 - 1  -ول غررلض 

 (.  1/89) - ل. ول جل  ل  ةبوقلئل ول ل ة 
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 .(1)مجلغري ول لامء

لهل غ لك مرل غرؤ    ، إن ل  وخلدغج ملوخل يف وإلنقلل مل وهللهحت مل  و  وةصل

 مل للع را  غذو وخلردغج ر رد  ،رج غذو وةصل  جي له ملوخال  يف ول دو ي فحس 

 - غذو مل غايت دولنه يف ولةل  ول ليل  ، مد، ور بل ه  ول  أ  يف  ه  وةموو  ، ه المل

 .-إن للء وهلل   لىل 

نر وم   لرد قبرل  1211أن وخلدغج مواع ولبح  غو مل كلن  زنه أقرل مرل  (2) قدم

أسبورل  ور بل و  مرل آخر  مل  ة راثورحت  58 لأي قبل إكام -متلم ول    ولسلملس مل وحلال 

 : لبولن  ه  إن ل  غذو وخلدغج ال دد ل ل مل نه غل ،-لألم 

                         
 أمرل ول ردو ي فلروا دوونر  »(: 59/524كرام يف ماروع ول  رل ، ) ودل  واوحت  اا  شيخ اإلسال ( 1)

يف ماروع ،  قرلل « إنام أ نبه رلئ حت قلولحت كرام قللره د رل أصرحلب ول رلف ي  أمحرد ئاحت،ر د مجلغري وة

 ول ردو ي عرري  ونر ،  مرل نرلزع فوره خ را ه ولسر حت يف ولر أة » :(229 - 226/  51) ول  ل ، أغضرل  

 دني ول   رج ولبالء  ملخرول وجل رحت،  درني ولردرلء  ول لفورحت، فلخ رل    ولسوملوء ول ي خريغل ول بي

 لو كلن  فع ولر ض  ونبرل  مل غهرل لل خورري موارع...  [، 5282، مسل  2658]ولبخل ي ولبالء  وجل حت 

 خ اه  لل أنبولء وهلل ولب لني ول لد غل رج ولربالء،  رني مل غ  رلروو وةسربلب ولدوف رحت لرره: مثرل أغروب 

ول  قلل ودل ربرد  ، « عريه.  خ اه  لل ولسلف ول لل....  لست أرل  سلل ل أ ن  ول دو ي 

قد كلن مل خول  غذه وةمحت  سرل  ل  رلامئ رل قروم غ ر  ن ررج »(: 584-2/588يف ول ا ود ) 

 لو كلنرت ول لجلرحت سر حت مرل ولسر ل  فل  غ لدوو دوك ول لجلحت، وةم وض   ى غه   ل وهلل  م    وةربلء،

 .« ل  أ دو قلله غذو ال ن ولوونبحت لهلن ولذم قد حلق مل   ك والسوقلء  ول دو ي،

 .  519 ونه  مل  قدم ص  

   .1188( ص5)
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للة ل ولذي غولد قبل متلم س حت أل   مل ددوغرحت  - مح   وهلل  -يف نه ة ول ق لء  ياألو 

 .-كلالس  الل صل خل   -وحلال إلو ظ    م ه رالمل  وحلولة 

 .لةبوحت ل  لئج إن ل  وةر لل وخلدو يف وإل  لئول  و يالثاين

يف  ه  ولة ل ولذي غولد قبل متلم س حت أل   مل ددوغحت وحلال - مح   وهلل  -لل ق لء  

  :إلو ظ    م ه رالمل  وحلولة وجتلغلن

 ال  ،فرال غر ث : هاه  ه  ولوت  لو ظ    م ره رالمرل  وحلورلة أن :االجتاه األو 

 ال  ،ملغحت كلملحت دل ع ة كام لو نال مو رل  -إلو مل   -غو   رج نا له دلجل لغحت رج أمه  ول  

 .ق لص رج قل له دل غ ا  كلجللين رج ولوت

 .(1) غذو والجتله غاثله وحل لدلحت أصللحت

                         
(، ك ررل  ولق ررلع 11/86(، وإلن ررل  )5/198(، ولحرر   )659، 618، 8/581ولا رري )( ونهرر : 1)

             (.552، 9/21(، مةلل  أ يل ول  ى )21، 2/58()2/111()262، 929، 9/58)

ك لدره علغرحت ول   رى فرامل إىل  و غر  مرل يف  ول وخ م ري وله مي وحل بيل  خالف يف ذلك  

مل ن س حت أل   إلو وس  ل،    قبه ول  وبلين يف رش ره لله رلب ولرذكو ،  ور  نرلء يف مةللر  

 غ جه( أن ولولومل غ ث  غو ث ) لو( كلن وس  الله )»(: 9/552أ يل ول  ى رش  علغحت ول   ى )

فحول ه مللول أنه  ل غي أقل مدة وحلال،صل خل ل )مل ن س حت أل  ( سووء كلنت أمه ف ولل أ  ال، إ

أي: مرل كالم ر  أن  ;قلرت: فوؤخرذ م ره ».  يف رش  وإلق رلع كادا ااا كلن مونوملو قبل للرع، 

ولولومل لد ن س حت أل   ال غ ث دحلل للقةع د دم وس ق و   ول ه، ف و كللوت ون  ى. غؤغد للرع 

س حت أل  ،  لو وس  ل صرل خل  فالقت ن و  ل لد ن ، نوب ولا ة فقط رج مل ن ى رج  لمل

 «.  ل دم والر بل  د لع وحلولة
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 .(1)ول لف وحت مل د ل ولونوهغاثله  

                         
ن لوو  هاه  ه  ولوت يف ردم وإل ث ل دم وس ق و   ول ه، قرلل  - مح   وهلل  -: أن ول لف وحت بيان ذلك( 1)

 قع ولسؤول رل لخن  ا   دلم أة  ملخل هبل    مل   ألقرت ن و رل د رد سسرحت »:  ول  ومليس

 ; دان ولهرلغ  رردم وإل ث ف ل غ ث أ  الا  وجلووب ر ه:    ول نحو غوم  مل ، مه أل   مل ول قد،

 إن مل غهرل كرلمال  ةن أقل مردة وحلارل سر حت ألر  ، ;ةنه إن كلن  لدو كلمال ف و مل عري ولا   ولذكو  

 .« ال  او دال لك  خالفه فل  هه فإنه م  ،  غي م ورحت لإل ث، فحول ه عري مس ق ة،

رحت غ روش إال أن  هون  -نبوو ولق لص رج قل له د د نا له  ول  دج لغحت رج أمه  كذو مل غو   ول ه قوغَّ

، له    أ نبوو ولق رلص ررج قل لره إن كرلن -  ولوومني فحهاه  ه  عريه مل وة ولء م  ل ولووم

 نا له  ول  داري ن لغحت رج أمه. 

(، م ررحت ولح ررل  9/84  )(، أسرر ى ولةللرر916-15/915(، وحلررل ي )8/628]ونهرر : وةم ) 

 ( [.2/61(،  للوحت ول  ومليس رج هنلغحت ولح ل  )2/681(، ما ي ولح ل  )4/91)

إلو ون  ل دسب  وجل لغحت رج أمه  ورل   ر  مرل ،  مل غ روروو وسر ق و   لكنهم أوجبوا له الدية كاملة 

                    وحلولة يف للع  .

 ( [ 4/91(،م حت ولح ل  )4/628(،  احت ولةللبني )2/681(،ولوسوط )2/118]ونه : وةم ) 

فا ن  له ولا ة فقرط؛ ةنره دحرلل ال  ر   لثلره  ورلة       خلل    يف غذه ولسالحت وةخرية ولاين  

نل ة  غذو خةا؛»( فقلل: 5/148( [،  خةاه ول ريوزي يف ول ذب )8/628]وةم )خم ف ولاين( )

([، 15/916] ونهر : وحلرل ي ) « لف مل ن لغ ه فون  رلوه ملغرحت كلملرحت  ولهلغ  أنه،  وق ل  ول ه

قوهل : إن ل رلا ل »(: 8/659يف ولا ي )  غاهل أن جيلب رل للع دام لك ه ولوفق ودل قدومحت 

 .« ول ه. قل ل:  إلو سقط مو ل  له س حت أل  ، فقد رلا ل  ول ه أغضل

وة هلم ولسلدقحت ر د ول لف وحت م هرو  فوره إىل ول الروظ أن  نه ول   غق دني  - وهلل أرل   - ولهلغ   

فقد أ نبوو ولق لص رج قل له إن كلن نا له  ول  داري ن لغحت رج أمه  الوهل  رلوه،  إنرام  ،رج وجللين

ولرذي  -مل غونبوو ولق لص رج قل له د د نا له  ول  دج لغحت رج أمه ةنه قد علظ رج وجلرلين وة ل 

دإجيرلب ولدغرحت ولهلملرحت رلوره، قرلل ول  ومليسر يف  -ن ولو  كرلن دسرب  ن لغ ره غال  رج ولهل أ

غذو  لو ه  ول  ق دني مل لرو مرل  قبرل مترلم خ  نره  ور  »(: 8/681 للو ه رج هنلغحت ولح ل  )

 دني مل لو أخ    أسه    صل  فحا آخ   قب ه  و   ن  رلوه ولق لص مع كون   نبت ولا ة،

 ل له أن وجل لغحت لل  ق ت رج مل مققرت  ول ره دلل رول  نالرت م الرحت وجل لغرحت  ن لغ ه قبل ون  لله،

 ،  وهلل أرل .  «تغليظا عىل ا اين بإادامه عىل ا ناية عىل النفنرج ول   ل 
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 غو   رج نا له  ول  دلجل لغحت رج أمه  ،فريث :أن  هاه  ه  وة ولء ياالجتاه الثاين

  غق ن مل قل له. ،ملغحت كلملحت -إلو مل   -

،   ظلغ  وخ ورل  وللج رحت ولدوئارحت (2)،  ولللهوحت(1) غذو والجتله غو ظلغ  مذغ  وحل  وحت

  .(4)(3)للبحوث ول لاوحت  وإلف لء دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت

                         
(، فرر . ولقرردغ  2/596(،  بوررني وحلقررلئق )1/615(، درردوئع ول رر لئع )52/94( ونهرر : ولبسررو  )1)

 (.  2/269()5/558دغل )(،  للوحت ودل رلد11/619)

 (.  4/111(، م . وجللول )1/968(، ك لغحت ولةلل  ول دلين )1/522( ونه : ولد نحت )5)

إلو سرقط وحلارل يف ولةرو  ول ودرع، أي: د رد ن رخ ولر    »( مل ن ه: 18282يف ول  و،  ق  )  ي  جاء( 6)

 فله  لل لن:  مهل: -ال فام د د  غو مل أ ل ول    وخللما مل م    ملئحت   و د  ررشغل غومل  رج وحل

.  أن ال غسرر  ل صررل خل ، فلرره أ هررلم وحلللررحت ولثلنوررحت للاضرراحت ولررذكو ة سررلدقل  ]أي: ول  ررلس  ونقضررلء 1

 ول دة[،  غاغد أنه غاسل،  غه ل  غ ج رلوه،  غساى،  غ ق ر ه.

ل ،  زغلملة غ  ل غي أنه غالرع .  أن غس  ل صل خل ، فله أ هلم ولولومل كلملحت،  م  ل مل يف وحلللحت قبل ل آن 5

 .«وللل مل  صوحت  مريوث، فريث  غو ث  عري للع،  وهلل أرل 

 [.   586]ونه : ول  ل ، ول  لق دللة   أ هلم ول ِض لل وخ صلل. دل فوزون ول وزون ص  

مل  ةهنر  مل غ  روو ررج ونةبرلق وة هرلم ولسرلدقحت ررج مرلوإنام الت بأن ما تقد  هو ظاهج مادهبهم  (9)

غهال س حت أل   مل ددوغحت وحلال،  له    رلقوو مجوع وة هلم ولسلدقحت دلالس  الل،    وو دران 

 مل وس  ل فله  ه  وة ولء يف مجوع أمو ه  إن مل  رج ول و .

  ال دد مل ول  بوه غ ل رج أمو : 

لو خ   دسب  وجل لغرحت ررج إلو خ   د  سه، أمل إ - مح   وهلل  -.  مل مل غس  ل فال إ ث له ر د وحل  وحت 1

كرام  إال يف ملئحت  ررشرغل غومرل  خلقه ال غس بني أمه فإنه غ ث  غو ث إلو وس بلن فوه خلق وإلنسلن ] 

( [،  رللوو للع دان ول ل ع لل  ه  له دللا ة فقد  هر  دحول ره. ]ونهر : 6/99يف  بوني وحلقلئق )

 ( [.2/811()5/558 للوحت ودل رلددغل )

إنام  ثبت ر د ولللهوحت دللقسرلمحت  -أي إلو نال  ول  دلجل لغحت رج أمه    مل   -هلملحت للج ني .  أن ولدغحت ول5

(، رش  خم فررر خلورررل للخررر يش 8/666(.]ونه : ول رررل   وإلكلورررل) لرررف سسرررني غاو رررل  )أي 

 =                                                                                          ( [.982، رش   د مل ودل ر فحت )(8/66)
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 :أدلة األقوال

  ي  كمه  كم األ ياءاستد  أصاا  االجتاه الثاين القاللون بأن  يأوال  

 غرذو  ،(1)(إذا استه  املولاود ور ) :كام قلل ول بي  ،والس  الل مللول وحلولةدان 

  .(2)كللهبري مل كل  نه ن سل   صل  لل ون  ل  ول  ولولومل 

  ي األموا لقاللون بأن  كمه  كم ااستد  اصاا  االجتاه األو   يثانيا  

فلحلولة قبل للع عري م  ر ة للقةرع د ردم  ،دان أقل مدة للحال غي س حت أل   إمجلرل  

وجل ني إنام غ  و  دقلء وحلولة فوره إلو كرلن  ورل قبرل » :قلل ودل قدومحت  ،(3)وس ق و غل

يف أنره  ر  خ  قرج مل ملل رلوه  دغ  ول لملق ول د  ،أقل ل ل  ون ، المل ه دادة روغلحت

إلو  ار  ه  ورلةنره ال حي ; أقل مل غبقى د رد للرع لر  ون  ،(4)أل   فوه ول    د د أ د حت

 . (5)«ةقل مل س حت أل  

                                                          
إلو خ   أكث ه  وس  ل ، أمل ولللهوحت فل  أقف ررج نرن  -ولق لص  -.     وحل  وحت دونوب ولقومل 6

هل  يف ولسالحت، لهل  نوب ولق لص غ ل غو مق ىض مذغب  ؛  للع ةهن  ن وو رج أن وجللين إلو 

مرل  ف وره ولق رلص دللقسرلمحت، فإجيلدره غ رل    اد رضب دةل وةم أ  ظ  غل فخ   وجل ني  ول    

 أ ىل،  وهلل أرل .

(، ول ل  9/524(، ولرش  ولهبري مع  للوحت ولدسوقي )286، 2/269]ونه :  للوحت ودل رلددغل ) 

 ( [.  8/66(، رش  خم ف خلول للخ يش )8/669 وإلكلول  )

 .  1186ص  قدم أل جيه( 1)

(، وهلدوغرحت مرع فر . 1/182(، مارع وةهنر  )1/615لئع )(، دردوئع ول ر 52/94( ونه : ولبسرو  )5)

 (.  5/15(، ول  قى رش  ولورا )161/ 5ولقدغ  )

 (9/929) ك ل  ولق لع (،8/659(، ولا ي )2/61 للوحت ول  ومليس رج هنلغحت ولح ل  )( ونه : 6)

 .  (9/552(، مةلل  أ يل ول  ى )2/262)

   . 298ص  قدم أل جيه( 9)

 .  (8/652) ولا ي( 2)
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غو قول أصحلب والجتله وة ل ولقليض دان ولة ل ولرذي  - وهلل أرل   -ل ل ول ون. 

 للع لقوة مل  ، ه  ولوت غولد قبل متلم س حت أل   إلو ظ    م ه رالمل  وحلولة  هاه

 : جيلب رام وس دل ده أصحلب والجتله ولثلين دام غيل ،وس دل ده أصحلب غذو ولقول

درران والسرر  الل مللوررل وحلوررلة  :جيررلب ر رره (والسرر  الل مللوررل وحلوررلة) :قرروهل [ 1]

فوهرون وحلردغ  ولرذي لكر  ه خم وصرل   ،،  غذو دلإلمجلع  ول ه عرري مسر ق ة(1)ولس ق ة

 .مجلعد و ة وإل

 :جيلب ر ره (كللهبري مل كل  نه ن سل   صل  لل ون  ل  ول   غذو ولولومل ) قوهل  [ 5]

 مرل  ،فهذو مل نحرل فوره ،دان ولهبري إلو صل    ول ه عري مس ق ة كلن يف  ه  وةموو 

 :أقوول أصحلب والجتله ولثلين ولدولحت رج للع مل غيل

لرو مرل  لره  ،م رد ملو يف وةمروو  (2)لرل ر رل فقرد كرلن رار  » :قلل ولللهورحت* 

 إن  ، و ئذ لرل ق رل دره  لو ق ل  نل را   . غو قول ودل ولقلس  ،مو  ث لل    ه

 . (4)(3) «كلن را   و ئذ غ هل   غ  د

                         
(،  للرروحت ودررل 1/122(، مل   وحلهررلم للارر ال خرسرر  )1/111( ونهرر : وجلرروغ ة ول رررية للحرردوملي )1)

(، 1/958(،  للوحت ولدسوقي )9/684(، ولرش  ول اري مع  للوحت ول ل ي )5/558رلددغل )

 (.  4/212(، م . وجللول )1/959 للوحت ول د ي رج ك لغحت ولةلل  ول دلين )

درلب ق رحت ولبو رحت  وال  رلق ررج  - ك لب فضلئل ول حلدحتيف  ولبخل ي   وغل   ( ق حت ر ل را5)

 (.  6948 ق  ) رثامن دل ر لن 

 (.  2/62(، أاووء ولبولن )6/81( ونه : ول ل   وإلكلول )6)

ولهبررري إلو صررل    ول رره عررري مسرر ق ة كررلن يف  هرر  يف أن  - مح رر  وهلل  -دررني ول ق ررلء  ال خااالف( 9)

   لل ه مل نه ،  إلوع د ل مل قلله ول لامء يف للع: ل ول اثول دلخللو حت را  ، لهوةموو 

  وة ل غ يضر إىل ولرو  ال مللرحت إال  ْ لو كلن ُنر»(: 8/564يف ولا ي ) *  قلل ولوفق ودل قدومحت 

 =رضب، أ  أم ولدملغ، فيخ ق ول  أنه ال خي   ده مل  ه  وحلولة،   بقى م ه وحلولة ولس ق ة، مثل:
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ةن لره يف غرذه  ؛د.  نل فام  أدوه  غو غ ح ك مل غ  ه ولذدو لو لُ » : قلل وحل  وحت* 

  .(1)«وحلللحت  ه  ولوت

ذغل ولقولني رج  ه  إن ل  وخلدغج ال دد أن نس  ح  مرل  قردم مرل  قبل   اغل غ

،  لل كلن أصحلب والجتله وة ل غ  ن أن وخلردغج ولرذي (2)ول  ق دني وإلن ل   ول دو ي

أسربورل  ور برل و  مرل آخر  مل  ة  (58)أي قبرل  -غولد قبل متلم س حت أل   مل ددوغحت وحلال 

 رل  غرذو وخلردغج لرل غهرون ر ردغ  ملوخرال  يف فرإن إن ، هاه  ه  ولوت -راثوحت لألم 

إل إن وإلن رل  نروع مرل  ؛له ه سوهون ملوخال  يف  ه  ول ردو ي ، ه  وإلنقلل مل وهللهحت

                                                          
ةنه فو   ولة مس ق ة.  قول: غو يف  ه  وحلولة، ددلول أن را ،  ;ولثلين ر قه، فللقل ل غو ولثلين =

لل ن   ملخل رلوره ولةبور  فسرقله لب رل، فخر   غ رلد، ف لر  ولةبور  أنره مورت، فقرلل: ور رد إىل 

 أمج روو ررج ول لس. ف  د إلو  ،  أ  ،  ن ل وخلالفحت إىل أغل ول و ،، فقبل ول حلدحت ر ده، 

قبول  صلغله  ر ده. فلام كلن  ه  وحلولة دلقول، كلن ولثلين م و ل هلل، فهلن غو ولقل رل، كرام لرو ق رل 

                                .                                                                                          «رلوال ال غ نى د ء رل ه

ف رو  إن ولق رومل لدر. مرل فوره  ورلة،»(: 62/568يف ماوع ول  رل ، ) قلل لوخ وإلسالم ودل  واوحت *  

نرلز    روقل أنره غارو   كرلن  ورل   ف ار  درل وخلةرلب   ي  إن  وقل أنه غاو  د د سرلرحت،

 .« صو ه  صال ه  ر ومله

ع داو ه د رد سرلرحت أ  غروم  ل إنسلن  قةهلذو لو رُ »(: 5/112ول ثو  يف ولقوورد )*   قلل ولا ك  يف 

 هلذو  ،ةن  ول ه مس ق ة،    ك ه والخ ول غحت مونوملة  ق له إنسلن يف غذه وحلللحت  ن  ولق لص؛

ةن مل ي ول  ا  ;دخال  مل إلو أدو ت وحل وة  ،أمضوو  صوحت أمري ولؤم ني را  دل وخلةلب 

 .  «قد لغبت  صل   وحل كحت واة و غحت

،  للروحت ودرل رلدردغل (1/122) رش  ع   وة هرلم مل   وحلهلم(، 1/111) ( ونه : وجلوغ ة ول رية1)

(5/558  .) 

 .  1145( ص 5)
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أمل رج والجتله ولثلين فال إلهلل يف ور برل  إن رل  وخلردغج  ،أنووع ول ال  فال غهون  ونبل  

  . لىل أرل  وهلل   ،ملوخال  يف  ه  وإلنقلل مل وهللهحت فوهون  ونبل  

 غذو ول ه  غو يف وإل  لئول  ولةبوحت ل  لئج إن ل  وةر لل وخلردو  ولرذغل  قرل 

مرل ددوغرحت آخر  مل  ة راثورحت أسربورل   (58) أرام غ  رل  ،ن وم 1211أ زوهن  رل 

 غرؤالء أل لرف إمهلنورحت رو ر    ،-ل أي قبل متلم ول    ولسرلملس مرل وحلار - لألم

مع م ورلة أن رار  وجل رني غرذك   - دولن للع فوام غيل  ، نس  إرلق    د د وإلن ل 

أي داغرلملة أسربورني  ،رج ر غقحت وةربلء دحسلده مل أ ل آخ   وضحت  لار  ل ولر أة

 :- ق غبل  رل را  وجل ني وحلقوقي 

 نسبحت أن غ وش غي فقط  ،دو  أن غ وشأسبورل  ف ذو مل ول لمل  ن 56مل غو مل ن [ 1]

، مع نسربحت إرلقرحت عرري (2)،     دم ول سبحت لل غو أقل مل للع(1)(55)لل يف وةسبوع  6%

 ،(4)ألف مل ال  يف ك دو 81،   هل حت رال   قل ب (3)% 28  ل إىل  -إلو رل   -دسوةحت 

                         
 ( .   6م(. ونه  ولال ق )  Vermont oxford( )5112)( مل وسحت م هاحت فريمونت أكس و مل 1)

حلورلة يف أسبورل ،  مل  ه   و 59أسبورل  إىل  56محيل غاهل ول  لمل م ه   ى وآلن غو مل  أا  عمج( 5)

 ول  لمل مع وحللال  ول ي غي أقل مل للع إال مل ند  ندو . 

  ونه  موقع: ،96ص  - وخلدوئج مل غ ا لاغري  غبو يونه : مقلل:  

 http://www.childclinic.net/pain/premature  . 

 ( .   9م(. ونه  ولال ق )  Vermont oxford( )5112)( مل وسحت م هاحت فريمونت أكس و مل 6)

م( أن ئل غوئحت أربلء وةر لل  ول سلء  ولوالملة وله دغحت ]نقرال  ررل مرلرضة  42-42( مل وسحت ك دغحت )9)

دو  يف قس  وةر لل دادغ رحت وللرع  ألقلغل مل/ ربد ول محل دل إد وغو  ولة ي وس  ل ي وةر لل وخلم

 ( .  2) ال ق[. ونه  ول م 11/9/5112ولووفق ، غر1952/ دوع وة ل/5ف د ولةبوحت غوم وإل  ني
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 .(1)دو ام قد   ل غ ل يف ولالهحت إىل ن ف ملوون  غلل س وملي

أسربورل   (55)خدجيل   لد و أ ورلء  رار غ  وحلاريل  (168)وسحت أن غت رج  يف مل 

  :كلنت ول  لئج كام غيل

 .مل  يف ع فحت ولوالملة (% 89)أي  :م    112 *

  .أملخلوو ول  لغحت ول كاة (% 12)أي  :م    55 *

مررل إمجررليل  %19   ،ممررل أملخررل ول  لغررحت ول كرراة % 41)أي  :51مررل  مرر    * 

 .(ول دمل

 ،(مررل إمجررليل ول رردمل % 1   ،ممررل أملخررل ول  لغررحت ول كرراة % 4)أي  :5  مرر    رررل* 

 : دا لد حت غؤالء لدة س  ني  ن ف  بني مل غيل

م رلق  - (مرل إمجرليل ول ردمل % 1.8   ،ممل أملخل ول  لغرحت ول كراة % 2)أي  - م  ام1 -

 .إرلقحت لدغدة

 .عري م لق-(إمجليل ول دمل مل % 1.8   ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة % 2)أي - م  ام1 -

مل غسررل   (% 1)  ولررذغل رللرروو  غرر  ،% 44أي أن مررل مررل  مرر    نسررب ه * 

 % 1.8 ولررذغل وسرر  لمل و مررل ول ررال  غرر   ،مرر    مررل وإلرلقررل  ول رردغدة % 21

                         
 11111-2111 هل حت ول ال  للووم ولوو د يف مس   ول  ولالهحت ول  دوحت ولس وملغحت مرل   ي  إن( 1)

ردو  يف قسر   غلل س وملغل .أفلملين دذلع  مل/ ربد ول محل دل إد وغو  ولةر ي وس  رل ي وةر رلل وخلم

                                                                                    .وةر لل دادغ حت وللع ف د ولةبوحت

ر رلل  ل   ئروا   ردة ول  لغرحت ول كراة لألأولدك و  غالل ول فلري وس  ل ي مل لك ه  ويؤكد هدا 

ولقة غرحت  ولرورلكام يف  وو  أن  ه م ه ن غدة  -يف قة   دغثي ولوالملة داس   ى ول سلء  ولوالملة 

ن  هل رحت  رلغرحت ولولرومل ولوو رد دللو ردة  قرد  د حرو درا :- م 51/8/5116يف ردملغل ول لمل  يف 

  .مل ال  غومول   5211

 .watan.com-www.al ولقة غحت رج ول بهحت ول للوحت للا لومل : ولورلونه  موقع ن غدة       

( ن وره 928ة ول رلغحت ول دملة  قرد  درر )دان كل حت وخلدغج يف   د  ولهوليلريماد م  ولدك و  كام ذكج 

 .  48ص  -ونه : ولة ل وخلدغج لحاد ولهوليل إسولو ي يف ولووم ولوو د. 

http://www.al-watan.com/
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  .(1)فقط مل إمجليل ول دمل

 نسربحت أن غ روش  ،(2)%59ن وم ف ذو نسبحت أن غ وش ال جترل ز  211مل غو مل ن [ 5]

، مع  هل حت رال  قد   ل غ ل يف ولالهحت إىل ن رف (3)فقط % 15إرلقحت لدغدة غي دد ن 

 .(4)ملوون  غلل س وملي

ن وم كلنت ول  لئج  211-911خدغج أ زوهن  مل  (9185) يف مل وسحت أن غت رج 

  :كام غيل

 .مل  يف ع فحت ولوالملة (%25)أي  :م    5182 *

  :كاةأملخلوو ول  لغحت ول  (%98)أي  :م    1482 *

 .(مل إمجليل ول دمل %61  ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة %26)أي  :1526مل  م    * 

 .(مل إمجليل ول دمل %18  ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة %62)أي  :241رل  م    * 

 .(مل إمجليل ول دمل % 1  ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة %5)أي  :م    مل   لدع  لل    96* 

 ولبقوحت  ،م    مل  يف ولووم وة ل %81 غؤالء  :%86نسب ه أي أن مل مل  م    * 

 :مل وو  بلرل

  .%15فب د غومني إىل  ال حت أغلم مل   -

                         
( ر رل خردغج  لرد و أ ورلء يف د غةلنورل 1182م( أن غرت ررج ) 54/8/5111( مل وسحت د غةلنوحت )1)

 وع(.أسب 52-55م( رل را  محيل ) 1442ملغسا   – إغ ل دو يف ول وة مل )مل س 

،  ونهرر  ولال ررق  development/EPICure/study-www.nottingham.ac.uk/humanونهرر  ولوقررع:  

( 16   . ) 

 (، TMThe Canadian Network م( ل بهحت وةر رلل  ردغثي ولروالملة وله دغرحت ) 5116( مل وسحت ك دغحت  دغثحت )5)

 ( .  11. ونه  ولال ق ) 8( ص Annual Reportول ق غ  ولس وي )

 ( .   1م(. ونه  ولال ق )  5116غضل : مل وسحت أم غهوحت ) أ 

 ( .   5م(. ونه  ولال ق )  5116( مل وسحت أم غهوحت )6)

دو  يف قس  وةر رلل دادغ رحت ( أفلملين دذلع 9) مل/ ربد ول محل دل إد وغو  ولة ي وس  ل ي وةر لل وخلم

 .  وللع ف د ولةبوحت
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 .%2  د د أ د حت أغلم إىل سب حت أغلم مل  -

 . %8  د د  امنوحت أغلم إىل  امنوحت  ررشغل غومل  مل  -

  .%2   مل رل  أكث  مل  امنوحت  ررشغل غومل     مل  د د للع نسب   -

ر رده  % 89  ،يف خمه خلل %8 :مل غسلاوو مل وإلرلقل  (%18)ولذغل رللوو  غ   *

  .(1)ر ده إرلقحت دف %91   ،أم وض يف ول   ا

ف رذو خي لرف  للره درلخ ال   [نر وم  1211أقرل مرل ]ن وم 1944- 211مل [ 6]

 :كام غو موا. يف وجلد ل ول ليل،وةسبوع ولذي غو فوه

 ايسبوع

نسبة اإلعاقة  (2)نسبة العيش
غ  
 (3)البسيطة

تكلفة الع ج 
ضالريال 
 (4)السعودي

تكلفة 
الع ج 
ضاللوالر 
 (5)الكنلي

 مل  البقا 
يف املستشف  

(6) 
 دراسة
(1) 

 دراسة
(2) 

 دراسة
(3) 

 يومًا 92 الفًا 61 الف 522 56% 25% 32% 31% 23
 يومًا 92 الفًا 61 الف 522 39% 51% 51% 59% 24
 يومًا 121 الفًا 62 الف 522 31% 24% 25% 26% 25
 يومًا 121 الفًا 62 الف 522 22% 15% 11% 13% 26
 يومًا 22 الفًا 41 الفًا 352 21% 93% 93% 92% 22

                         
ررج  (Vermont oxford)م هارحت فريمونرت أكسر و مل ل م( أن ئر 2/5119( مل وسحت رللورحت  دغثرحت )1)

 م(. 5111-1442ر ل خدغج  لد و دني رلمي ) 9185

 ( .   2،  ونه  ولال ق ) www.findarticles.com/p/articles: ونه  ولوقع 

 ( 6م(. ونهرر  ولال ررق) 5112)(Vermont oxford)سرر و مل (: مل وسررحت م هاررحت فريمونررت أك1( ولد وسررحت )5)

                        ل ررربهحت وةر رررلل  ررردغثي ولررروالملة وله دغرررحت م( 5116مل وسرررحت ك دغرررحت  دغثرررحت )(: 5ولد وسرررحت )

(The Canadian Network TM( ول ق غ  ولس وي ،)Annual Reportص )( .4) ولال ق. ونه  8 

 ( .   1ولال ق ) م(. ونه   5116) مل وسحت أم غهوحت(: 6ولد وسحت ) 

 ( .   9م(. ونه  ولال ق )  Vermont oxford( )5112)( مل وسحت م هاحت فريمونت أكس و مل 6)

دو  يف قس  وةر رلل دادغ رحت ( أفلملين دذلع 9) مل/ ربد ول محل دل إد وغو  ولة ي وس  ل ي وةر لل وخلم

 .  وللع ف د ولةبوحت

 ( .   2ونه  ولال ق )  م(. 42-42( مل وسحت ك دغحت )2)

، ( TMThe Canadian Networkم(ل ربهحت وةر رلل  ردغثي ولروالملة وله دغرحت ) 5116( مل وسحت ك دغحت  دغثحت )2)

 ( .   11. ونه  ولال ق ) 69( ص Annual Reportول ق غ  ولس وي )

http://www.findarticles.com/p/articles
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ل  رل  - س  ولد وسحت وة ىل  - إلو أ ملنل أن نجاع دني نسبحت ول وش  نسبحت وإلرلقحت 

ان غووصل وخلدغج  ول ه د د وإلن رل  سرلوام  د -إىل نسبحت والس  لملة وحلقوقوحت مل وإلن ل  

 فس خ   دلل  وجحت ول للوحت: -م لىف أ  دإرلقل  خ و حت 

 (سليم او إعاقة خفيفة)الباق   (1) (إعاقة شليل  او متوسطة)ما  او معا   ايسبوع
23 69+12=16 % 14 % 
24 41+23=64 % 36 % 
25 24+24=41 % 52 % 
26 12+11=35 % 65 % 
22 12+19=29 % 21 % 

 مهل:  ،قبل أن نجاع دني ول ه غل ولسلدقني ال دد أن نس  ح  م  ل قضو ني م ا ني

 -دل كل ولرشوئع ولسرام غحت  -أن مل ولرض  غل  ول ي نلء  ولرشغ حت وإلسالموحت [ 1]

 . (2)كام أن م  ل أغضل    ظ وللل ،هبل   ظ ول  ا  ول سل

احلكاام ) أن  ،(3)(األكثااج لااه  كاام الكاا )لقرر  ة يف ولرشررع أن أن مررل ولقوورررد و[ 5]

  .(4)(للغالب والنادر ال  كم له

                         
 روش يف نسربحت مل نسبحت ول وش غري نسربحت ولرو ،  أمرل وإلرلقرحت ف ري نرل ج رضب نسربحت ول تتمة املالة( 1)

وإلرلقحت مع  قسو  ول ل ج رج ملئحت،    نجاع ول ل ج مع ول ل ج ولسلدق لوخ   ل رل نرل ج مرل مرل  أ  

 - ،  ولبلقي مل ملئحت غسل ي نسبحت مل وسر  لمل مرل ول رال  ووخلدوةر لل رل  دإرلقل  مل غؤالء 

 .  -  غو ولسلو  أ  ول لق إرلقحت خ و حت

 .  82-89مل  قدم ص :ونه ( 5)

 .  612مل  قدم ص :ونه ( 6)

(،  للروحت 9/119(، ول ر  ق للقر ويف )9/542)  للروحت ودرل رلدردغل(، 9/81 بوني وحلقلئق )ونه : ( 9)

(، ول ثرو  يف 5/126(، رش  خم فر خلورل للخر يش )1/962ول د ي رج ك لغرحت ولةللر  ول درلين )

   .(6/186أ يل ول  ى ) (، مةلل 9/88(، ولا ي )5/688(، هنلغحت ولح ل  )6/596ولقوورد )
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 د د غذو نايت لبولن  هر  إن رل  وخلردغج صراري ولروزن  للرع مرل خرالل ول هر غل 

 :ف قول  دلهلل ول وفوق ،مس  حبني م  ل ولقوورد آن حت ولذك  ،ولسلدقني

نر وم ف رذو ال  211رل  أ   زنره أقرل مرل أسبو 59وخلدغج ولذي را ه أقل مل [ 1]

 %91ةن نسبحت وس ا و ه يف وحلولة د د إن لله ا و حت ندو   غي أقرل مرل  ؛جي  إن لله

إل مل ول رلمل  أن  ؛دل غو مه  ه لل غو   رلوه مل آ ل  سوئحت  إرلقل  لدغدة ،كام  قدم

للرامل درد ن  أاف إىل مل يف إن لله مرل  ضرووع ،غ وش مثل غذو وخلدغج دد ن إرلقل 

مؤمتل رج وس خدوم موو مل ول  لغحت ول كاة   أموول ولسلاني ول لمحت »فللةبو   ،كبري فلئدة

 . (1)«رج ول حو وةمثل

ن وم غ خ    1211-211  زنه مل  ،أسبورل   52-59وخلدغج ولذي را ه مل [ 5]

وةلر   مرل  ه  إن لله رج ولقولني ولذكو غل سرلدقل  يف مرد، ور برل   ول ره قبرل سر حت 

 :ردم ل

 يختجيج احلكم عىل القو  بأن من ولد  يا  لدون ستة أشهج فهو يف  كم األموا  يأوال  

ولقررليض درران مررل  لررد  وررل  لررد ن سرر حت ألرر   ف ررو يف  هرر  رررج ولقررول  ال جيااب

 للرررع ةنررره مورررت  ؛أسررربورل   58وةمررروو  إن رررل  وخلررردغج ولرررذي راررر ه أقرررل مرررل 

 لرروا ول هرر  غ ررل  ، غررو لرروا دوونرر  كررام  قرردم إن للرره مررل دررلب ول رردو ي  ، هررام  

أي أن غهرررون  -درررل ول هررر  إىل نسررربحت وسررر  لمل ه مرررل ول رررال   ،إىل كونررره سرررو وش أ  ال

                         
 ولدك و  غلسني ماد س ود رر وت - وحللال  عري ولقلدلحت لل  لء مل  ن حت نه  ول  لغحت ول كاة( ونه : 1)

 -دلل غرلض(  مس   ى وللع ف د للح س ولور ييف  وس  ل ي   نلئ   ئوا قس  ول  لغحت ول كاة)

 .  2ص
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  .(1)-سلوام  أ  م لقل  إرلقحت خ و حت 

: فإنه غس ح  إن ل  غرذو وخلردغج إلو (2) دلل ه  إىل نسبحت وس  لملة وخلدغج مل ول ال 

أمرل  ،%21لع ةن نسبحت ون  لره دلل ال  كبرية جترل ز  ل ؛(52)أ   (52)كلن يف وةسبوع 

يف أ سرررل  %62فوبرررل  فقرررط ةن نسرربحت والن  رررلع ال جترررل ز  (59)إلو كررلن يف وةسررربوع 

 .(3)فقط يف د ل ولد وسل  % 15دو ام  قل غذه ول سبحت   ى   ل إىل  ،وة وول

                         
ولوقت ن سه  هرون نسربحت وإلرلقرحت كرذلع م    رحت،  نسبحت ول وش قد  هون م    حت لهل يف وذلك ألن( 1)

نر وم(  444-211فال غهون غ لك وس  لملة  قوقوحت مل ول ال ،  يف مل وسحت أن غرت لرل أ زوهنر  )

(، لرو ظ أن نسربحت وحلورلة قرد 48-41(  ول سر و ل  )84-85للاقل نحت دني أ ووهل  يف ولثامنو ل  )

ردو و    ت ر د غؤالء  لهرل يف ولوقرت ن سره و    رت نسربحت وإلرلقرحت ، %68دا ردل  وةر رلل وخلم

 أي أن نسبحت وإلرلقحت زومل  إىل ولض ف كام غو موا. يف وجلد ل ول ليل:  % 111دا دل 

 الزم 
وللوا احيا  ثم ماتوا 

 شزرًا[ 22]خ ل 
الذي  
 عاشوا

عاشوا 
 معاقني

عاشوا 
 طبيعيني

شزر  22عاشوا 
 ومل تتاضع حالتزم

نسبة املعاقني مم  عاش 
 التزمودرست ح

 % 26 % 6 % 32 % 11 %49 % 51 الثمانينا 
 % 36 % 6 % 39 % 22 %62 %33 التسعينا 

 وهدا يعني أن العال    يكن ناجاا  بنسبة كبرة رغم ارتفاب نسبة احلياة. 

ص  -مللو      رل ولة ل وخلدغج لحاد فووز ( ،  ونه :  15ونه  ولد وسحت ولسلدقحت يف: ولال ق )  

 42ول ردمل  - ملحت ولثقلفحت ول رحوحت -مل/ زغري ربد وهلل  غبو ي  -ئج...م لم ول  غق ولةبي وخلدو، 26

 .  21ص  - م 5116أعسةا  -غر  1959مجلمل، وآلخ ة  -

 .  1519(  ولبو حت دلجلد ل ول قدم ص 5)

( ر رل خردغج  لرد و أ ورلء يف د غةلنورل 1182م( أن غرت ررج ) 54/8/5111( مل وسحت د غةلنوحت )6)

 أسبوع(. 52-55م( رل را  محيل ) 1442ملغسا    –ل دو يف ول وة مل )مل س  إغ 

ولال ررق ،  ونهرر   development/EPICure/study-www.nottingham.ac.uk/humanونهرر  ولوقررع:  

( 16   . ) 



           

 

 

 

3297 
 

ةهنرر  غرر   ؛ رررج غررذو ولقررول غهررون ولقرر و  يف إن للرره مررل ردمرره رلئرردو  إىل وةغررل

 . ةن ول ب حت يف ول  لغحت س قع رلو   ،ولسؤ لون رل مدو و ه  رالنه

يف مس   ى  هومي فوقو، أن غقلل دران وخلورل   (59)لهل إن كلن رال  مل يف وةسبوع 

 غر  أقرد  ررج  ،ةهن  مؤمت ون رج مرلل ولد لرحت ؛يف ردم إن لله غهون رلئدو  أ ال  إىل وةربلء

 .فل   أن غ خذ و ق و و  د دم وإلن ل  ، ل  غذو ولة ل مل ردمهمدغد ول لححت يف إن

   لظل  رج مرلل  ،لقلحت نسبحت والن  لع ؛(59)دل وة ىل ردم وإلن ل  يف غذو وةسبوع 

 ،فإن  أ و إن لله ون قل وخلول  يف إن لله مرل ردمره د رد للرع لألغرل ،ولد لحت مل ولضولع

  وهلل أرل .

 قو  بأن من ولد  يا  لدون ستة أشهج فهو يف  كم األ ياءيثانيا ي ختجيج احلكم عىل ال

إن ل   ولقليض دان مل  لد  ول  لد ن س حت أل   ف و يف  ه  وة ولءرج ولقول  جيب

 - %21 للع ةن نسبحت إمهلنوحت وحلولة أكث  مل  ؛أسبورل   52-59وخلدغج ولذي را ه مل 

فوجر   ، ها ل له دحه  وة ولء نحل قد  ،-دال ول ه  رل وحلللحت ول ي سوهون رلو ل 

 .إنقلله مل وهللهحت كللهبري سووء دسووء

ةهن  غ   ؛ رج غذو ولقول غهون ولق و  يف إن لله مل ردمه غو ق و  وةربلء ال وةغل

 ولذغل سوقومون دا احت إنقلله مل وهللهحت  لوا وةغل. 

 ول ري إلو مج رت  - 59ع دلل ه  إىل نسبحت وإلرلقحت عري ولبسوةحت ول ي لرل يف وةسربو وحيتم 

أن غقلل د دم  نوب وإلن ل  يف غرذه  -(1)%29إىل نسبحت ولو  كلنت م لحت ردم والس  لملة 

ةهن  غ  ولذغل سو حالون  ؛دل غهون مبل ل   غهون وخلول  يف إن لله مل ردمه لألغل ،وحلللحت

ورل  يف ولس  ر ى لهرل مرع م وررلة مرل  قردم مرل أن وخل - ب ل  غذو وإلن ل  وللملغحت  ول  وغحت 

 .-فإن  أ و إن لله ون قل وخلول  للع لألغل  ،وحلهومي غهون لألربلء أ ال  

                         
 .   1519( ونه : وجلد ل ول قدم ص1)
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 لروا مرل وإل سرلن أن  وكره  ،إل إن وإلنقرلل إ سرلن ؛وهدا اال تام  عنادي أااوى 

ول ال  ول ةرو  يف غرذه وحلللرحت »دل قد غهون  ،دإرلقحت لدغدة ولو  أخف رج ول  ا م  ل

 .(1)«ملث ولو غو رالوحت إرللحت  ل

، (2)فقرط % 52نسبحت روش غذو وخلدغج غي  غؤغد غذو مل نلء يف إ د، ولد وسل  أن 

وش درد ن ، دل نلء يف مل وسحت  للثحت أن نسربحت أن غ ر(3)% 21 يف أخ ، أن نسبحت إرلق ه غي 

ممل أن غت رلو   غذه ولد وسحت قرد  %82،  غذو غ  ي أن (4)فقط % 52إرلقحت لدغدة غي 

  .(5)لقحت لدغدةمل  أ  رل  دإر

أسربورل   (59)خدغج  لد و أ ورلء  رار غ  وحلاريل  (685) يف مل وسحت أن غت رج 

  :كلنت ول  لئج كام غيل

 .مل  يف ع فحت ولوالملة (% 55)أي  :م    89 *

  .أملخلوو ول  لغحت ول كاة (% 88)أي  :م    548 *

 .(إمجليل ول دمل مل % 25  ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة % 22)أي  :148مل  م    * 

                         
   .111ص  -مقلل: ولة ل وخلدغج لحاد ولهوليل ( ونه : 1)

 .  www.questdiagnostics.com(. ونه  ولوقع: .Wood NS,et al غي مل وسحت د غةلنوحت )( 5)

 (  غي مل وسحت د غةلنوحت. ونه  ولوقع: 6)

  www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/info  . 

 ( .   5م(. ونه  ولال ق )  5116( مل وسحت أم غهوحت )9)

 إلو أ  وةغرلأسربورل  إال  52( ال غ  ش مل غو أقل مل Netherlandsولد ل وة  دوحت ) ويف بعض( 2)

ألقلغل مل/ربدول محل دل . ]نقال  رل ملرضة ،  كلن ولة ل ر ده رالمل  وحلولة د هل مم لزرج للع

رردو  يف قسرر  وةر ررلل دادغ ررحت وللررع ف ررد ولةبوررحت غرروم  إدرر وغو  ولةرر ي وس  ررل ي وةر ررلل وخلم

 ( .   8[. ونه  ولال ق )  م 11/9/5112ولووفق ،  رغ1952/ دوع وة ل/5وإل  ني
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 ،(مل إمجليل ول دمل % 52   ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة % 69)أي  :111رل  م    * 

 : دا لد حت غؤالء لدة س  ني  ن ف  بني مل غيل

 ،ممل أملخرل ول  لغرحت ول كراة % 1.8) أي :مل  م    و  لن د د وخل    مل ولس   ى -

 .(مل إمجليل ول دمل % 1.2 

م رلق إرلقرحت  (مل إمجليل ول ردمل % 2   ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة % 8)م    أي  59 -

 .لدغدة

م رلق إرلقرحت  (مل إمجليل ول ردمل % 8   ،ممل أملخل ول  لغحت ول كاة % 4)م    أي  58 -

 .عري لدغدة لدغدة

 .عري م لق (مل إمجليل ول دمل % 15ممل أملخل ول  لغحت ول كاة،   % 12)م    أي  92 -

 .(% 1.6)ط مل     م لد   ل   للحت  و دة فق -

م     % 25مل غسل   (%52) ولذغل رللوو  غ   ،% 82أي أن مل مل  م    نسب ه  *

  .(1)فقط مل إمجليل ول دمل %15 ولذغل وس  لمل و مل ول ال  غ   ،مل وإلرلقل 

أي اعتباار مان دون ساتة أشاهج يف  -وألنه تقد  تججيح القو  األو  يف املسألة األص  

أا  عمجه  فكدلك يكون الجاجح هنا هو عد  وجو  إنعا، ارديج الدي -ت  كم املي

 (74)لكنااه يباااح ملاان يف األساابوب  ،جااجا  0511-511ووزنااه ماان  ،أساابوعا   72ماان 

 .-وا  تعاىل أعلم  -ويستاب لسواه 

                         
( ر رل خردغج  لرد و أ ورلء يف د غةلنورل 1182م( أن غرت ررج ) 54/8/5111( مل وسحت د غةلنوحت )1)

 أسبوع(. 52-55م( رل را  محيل ) 1442ملغسا   – إغ ل دو يف ول وة مل )مل س 

ولال ررق  ،  ونهرر  nt/EPICure/studydevelopme-www.nottingham.ac.uk/human ونهرر  ولوقررع: 

( 16   . ) 
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 : لهل غبقى رج غذو ولونو. مسالحت م احت  غي

بايا  ياج  وحيكام لاه  ،  كام املياتمتى حيكم للخديج باحلياة املستقجة ما دا  أنه يف

 يبالدية كاملة وناو ذلك

 رلوره فرإن  ،إن  نومله يف وحلضلنحت كونومله يف ول    :أن غقلل - وهلل أرل   -ولذي غه   

 إن  ،دقي فو ل   ى متلم س حت وةل   مل ددوغحت وحلال    بت وة هلم ولسلدقحت مل إ ث  عرريه

 مرل ولحرل ال  ولةبورحت ول قدمرحت يف » :وةربرلء دقولره غؤغد للع مرل دو ره أ رد  ،مل  قبل ل فال

إال مل لحت إلجيلمل  سط  ظ    م و وحت  قوب إىل  رد مرل مرع  ، رلغحت غؤالء وةر لل وخلّد 

 .،  وهلل   لىل أرل (1)«للع ولوسط  وله    ول ي كلن غ و  ل يف     أمه

 : غاهل  لخون مل  قدم يف ول قل  ول للوحت

أي  -أسبورل  فاكث  مل أ ل آخ   وضحت  لار  ل ولر أة  (58)ج ولذي را ه وخلدغ)أ( 

 2ةنره قرد  ر  لره  ؛ ال خول  لألغل يف للع ،جي  إن لله-أسبورل  مل ول لقو.  52را ه 

  له  ه  وة ولء دل  لق. ،أل  

أسبورل  مل أ ل آخ   وضحت  لار  ل ولر أة  (59)وخلدغج ولذي را ه أقل مل ( ب)

 ال غ باي ولوململ يف   ك  ،ال جي  إن لله -أسبورل  مل ول لقو.  55أقل مل أي را ه  -

 .إن لله

 -أسبورل  مرل أ ل آخر   وضرحت  لار  ل ولر أة  (52   52)وخلدغج ولذي را ه  )نر(

إل  هر  إن للره  ؛ال غ باي ولوململ يف إن للره -أسبورل  مل ول لقو.  (59   56)أي را ه 

 ،  قدم   نو. والس حبلب  أخذ  أي وةغل يف للع) .ملوئ  دني ولونوب  والس حبلب

 .(  و  قل ل دللونوب مل غ    إلن وةغل يف للع

                         
 .  25ص -مللو      رل ولة ل وخلدغج لحاد فووز ( ونه : 1)



           

 

 

 

3233 
 

أي رار ه  -أسبورل  مل أ ل آخ   وضحت  لا  ل ول أة  (59)وخلدغج ولذي را ه )مل( 

إال يف مس  ر ى ) وخلورل  يف إن للره لألغرل  ،ف ذو غبل  إن لله -أسبورل  مل ول لقو.  55

   .(لخلول  لألربلء يف ردم إن لله رج وة ن.    لألغل هومي ف

 غ باي أال غاو  رل ولبلل أن وإل  لئول  ولسلدقحت صلمل ة رل م وكرا ع دورحت م قدمرحت 

 مل مل لحت إىل أخر ،  سر  وإلمهلنرل   ،لذو ف ي أل لف مل مس   ى إىل أخ ، ؛رلاول  

ل رلغرحت ول ردملة للاوولورد دلغهرحت  أغضرل  فرإن   ردة و ،ول ووف ة  وخل ة ول لاوحت ول وونردة

  .(1) ال   حال ن قلئل إال ولد ل ولا وحت ،ول هللوف

 ﴿ : لل كلنت ولوونبرل  ولرشرروحت م وررحت دللقرد ة كرام قرلل وهلل نرل  ررال   

  ﴾(2) فإن وحله  ولرشري ول قدم إنام غ ال  و   روف   وإلمهلنرل  ول ري ،

أمل  و  مل  ، خ و  ربوحت  مت غضوحت ، رالنل  ،مل أن اة :  ل إن ل  وخلدغجغاهل م

 . هل وإلمهلنل  م وف ة فال إ   يف   ك وإلن ل 

أمل يف  لل ول او   رج أن اة وإلن رل  فوقردم مرل غ نرى أن غسر  ود مرل وإلن رل  

 إىل فرإن  سرل  و قردم وةسربق  صروال   ، غؤخ  مل غال  رج ولهل رردم وسر  لمل ه ،أكث 

  .(3)  دة ول  لغحت ول كاة

 قد مل س ملا غوئحت كبل  ول لامء دللالهحت ول  دوحت ولسر وملغحت يف مل   وره ولسرلد حت  ،غذو

غرر مواروع 56/5/1954غرر    رل غخ 2/8/1958 ولس ني  ولثلم حت  ولس ني د رل غخ 

                         
 .  48،111 ص -ولة ل وخلدغج لحاد ولهوليل ( ونه : 1)

 [.  582( سو ة ولبق ة، وآلغحت ]5)

وس  رل ي ) لئ رحت  لمردوةس لل ولردك و   سرل أدرو ر - أ هلم د ل ولق و و  ول النوحت ول ريغحتونه : ( 6)

 -ول رراو   رررج وةن رراة ولةبوررحت ، 6ص -( مرردغ  نلم ررحت ول دررل  ولررور ي ولسرروملون   أمرر وض كررج

ولوسرورحت ولةبوررحت ، 94ص -م 5112غرر /  1952 - 1  -ول غرلض  -درل مارد ولة غقرري  ربردوهلل أ.مل.

 .  682ص -ل ول وخ أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي هل لم آ، 152ص -ول ق وحت ةمحد ك  لن 
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صرد   ر  أ ،(وخلّد )إن ل  وةر لل  دغثي ولوالملة قلويل ولوزن  صاريي ول ا  وحلايل 

  ولذي ق   فوه ولجلا مل غيل: ،غر58/5/1954  ل غخ  (561)ق و وه  ق  

 :قلل   لىل .  نوب دذل وةسبلب حل ه ل ،ول اكود رج   محت ول  ا ولبرشغحت يأوال  

﴿        ﴾(1)، قلل   لىل : ﴿     

                               

  ﴾(2)، قلل سبحلنه : ﴿    ﴾(3)،  قلل ول بي : 

 .(4)(وأعجاضكم عليكم  جا  إن دماءكم وأموالكم)

 ؛مل  لد مل وةر لل  قد جتل ز محله س حت أل    نر  درذل وةسربلب إلن للره يثانيا  

 :مرع قولره،    ﴾(5)﴿ :ةن وحلال قد    له س حت أل   لقوله   رلىل

                         
 [.  121( سو ة وةن لم، وآلغحت ]1)

 [.  61-54( سو ة ول سلء، وآلغ لن ]5)

 [.  142( سو ة ولبق ة، وآلغحت ]6)

 (؛28 ق  ) - ر  مبلغ أوعى من سامع(): دلب قول ول بي  -  وه ولبخل ي يف ك لب ول ل  ( 9)

 ق   - دلب وخلةبحت أغلم م ى -لب وحلج يف ك   (؛112 ق  ) -دلب لوبل  ول ل  ول لغد ولالئ   - 

دلب مل  -يف ك لب وةال ي   (؛9199 ق  ) -دلب  جحت ولوملوع -يف ك لب ولالزي   (؛1229)

ال تججعوا ): دلب قول ول بي  -يف ك لب ول  ل   (؛2561 ق  ) -قلل وةاحى غوم ول ح 

دلب قول وهلل  - ود يف ك لب ول و  (؛2228 ق  ) - بعدي كفارا  يرض  بعضكم راا  بعض(

﴿   لىل:             ﴾ - (  ؛8114 ق)   دلب  -مسل  يف ك لب وحلد مل

، كام   وه مل  دغ  أت ده ة  (؛1284 ق  ) -  الوظ م غ  ولدملء  وةر وض  وةموول

 .  مل  دغ  ودل ربلس  (؛1225  ) ق - دلب وخلةبحت أغلم م ى -ولبخل ي يف ك لب وحلج 

 [.  12، وآلغحت ]سو ة وة قل ( 2)
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﴿    ﴾(1) . فلآلغررررحت وة ىل  رررردمل  مرررردة وحلاررررل

أ د رحت  ررشر ن )رلمرلن  ول ارلعولثلنوحت  دل رج أن مردة وآلغحت   ،دثال ني ل  و    ول الع

 .فبقي لدة وحلال س حت أل   ،(ل  و  

 ،مل  لد قبل أن  بل  مدة وحلال س حت أل   فحو ئذا غ ه  ربوبلن خم  لن يف  لل ه يثالثا  

  .(2)  بذل وةسبلب إلنقلله ،ام ون  لره دلإلن ل  فإنه غ  شفإن عل  رج ظ  

 ألري أخريو  إىل أن وةربلء إلو ددأ و يف إن ل  وخلدغج    ظ   هل  د د للع أن  لل ره 

فرال  ر   رلرو   يف  فرع أن راة وإلن رل  ر ره إلو قر    للرع جل رحت مرل  ،موئوس م  ل

 .وهلل   لىل أرل   ،(3)ولخ  ني ال غقل ردملغ  رل  ال حت وةربلء

                         
 [.  566، وآلغحت ]سو ة ولبق ة( 1)

 ( . 19( ونه  ولال ق ) 5)

وما كتبته يف هدا املطلب  و  إنعا، ارديج كاان مان ضامن البااو  املقدماة ملجلان هيراة كباار  

 .ها5/8/0478العلامء يف دورته السابعة والستن بتاريخ 

 -وظاهج من القجار أنه   ينا عىل وجو  اإلنعا، إال   بلغت مدة تلاه ساتة أشاهج، وهادا يتفاق  

  مع ما رجاته يف هدا املطلب، وا  املوفق واهلادي إىل سواء السبي .  -فيام يبدو 

غرر، 2/9/1914(   ل غخ 141ق و  غوئحت كبل  ول لامء دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت  ق  ) صدر بدلك( 6)

(، دلإلالفحت إىل ف و، سام حت 15182 ق  ) دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت ف و، وللج حت ولدوئاحت لإلف لء 

ول  رل ، ول  لقرحت غرر. ونه غرل مجو رل   عريغرل يف: 8/8/1914يف  ول وخ ربد ول اغا درل درلز 

 -  سرللحت يف آالم وةر رلل    روغلئ  وخللقورحت. ونهر : 658-612ص -دللة   أ هلم ولر ِض 

 .21ص -ول او   رج وةن اة ولةبوحت للة غقي ، 68-65ص - سو  ف . وهلل 

، 82ص - رل. ول جرل  لوةمللحت ولخ لف فو رل ر رد وةصرولوني ، ونه : لكن خالف بعضهم يف هدا 

 .(211-1/211) -ولد  ة ولثلنوحت  -ملحت ماع ول قه وإلسالمي 
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 :  لخن أغ  ن لئج ولبح  يف ول قل  ول للوحت

أ  ول ي مل      يف ولسرلدق دلل رهل ولرذي  رد ت  ،ولووق حت ولس جدةول لزلحت غي [ 1]

 . ول ي م ل  إىل والن  لمل يف دولن  ها ل ولرشري ،فوه وآلن

دال ول ه   -غةلق رج   ول ولذ غحت مةلقل   إلنجلب يف وصةال  أغل ول فو[ 5]

 .يف رالوحت  بدأ دلل لقو. م   و  دلحلال  ون  لء دللوالملة -رل أي  صف يف غذه ولذ غحت

إمل  س حت  ررش ن  :ولد  ة وحلوضوحت ر د علل  ول سلء ل   قا يول ق   فق ل  أن [ 6]

خالفل  لل غرو م ر و   ،حت أسلدوعأن  هون أقل مل  ال كام أهنل غاهل  ،أ   ال ون غومل   ،غومل  

 .مل  ال حت أسلدوع أهنل ال  هون أقل  ، امنوحت  ررش ن غوملر د وةربلء مل أهنل 

ولذي غرو مرل حلهرحت  لقرو.  -مل مُل   رلوه مل أن غهون ول حوغل مل  سلب ول ق لء [ 9]

خر   وضرحت ولذي غو مل ددوغرحت آ -إىل  سلب وةربلء  -ولبوغضحت دلحلووون ول وي رج ول  و  

 كذو ول حوغل مل  سلب وةربرلء  ،غومل  أ  أسبورني عري ملقوق (19)دإالفحت  - لا  ل ول أة 

 للررع ةن غرذو إنررام  ؛غومرل  أ  أسرربورني عرري ملقوررق أغضرل   (19)إىل  سرلب ول ق رلء دإنقررلص 

 ال م د  حت رل وةخذ ده يف  لل  ،غومل   (58)غ دق رج وم أة لو  مل  ة راثوحت م  هاحت كل 

أمرل إلو كلنرت مل  ة ولر أة  ، ل د دمل أغرلم ولرد  ة ولةاثورحت أ  رردم ون هلم رل رارال  دللاللر وجل

غومرل  فإنره غ  رني أن غقلدمرل كرل نقرن أ  زغرلملة  (58)ولةاثوحت م  هاحت  كلنت أقل أ  أكث  مرل 

 .نقن أ  زغلملة د  ا ولقدو  يف وةسبورني ولضلفني أ  ولة   ني

ني  ن رل  ول  رو، ولرشرروحت أال غ رد  و ول  رل ، د رلء ررج مل ول  ني رج ول  [ 2]

أي ور بل و  مل حلهرحت ول لقرو. أ   -دل رج وحلسلب وحلقوقي ل ا  وجل ني  ، سلب وةربلء
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ولرذي غرو ول اكرد مرل  - ر  غهرون مقورق ول رل   ،-مل حلهحت والنا وس يف دةلنرحت ولر    

 .م احت وةربلء - و،  صول غذو وجل ني ول ني إىل ول ا  ولذكو  يف ول 

أمهوحت والن  لمل يف  إن أمهوحت والن  لمل يف دولن أ هلم ول ووزل يف وإلنجلب   نع إىل[ 2]

 ،مرل ن رحت أخر ، أمهورحت ول سرل يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ،مرل ن رحتول ووزل د ر حت رلمرحت 

 دسب  غذه وةمهوحت لبولن أ هلم ول ووزل يف وإلنجرلب رقرد  نرد و   مرؤمت و  كثررية 

 ، ئرر   دا  فررحت وحلهرر  ولرشررري هلررذه ول ررووزل ولة   ررحت ،دررلل ووزل يف وإلنجررلب   لررق 

 قلمت دإصدو  رردمل مرل ول وصرول   ولقر و و     رق مجو  رل يف أن غهرون ول  لمرل مرع 

 .نووزل وإلنجلب  فق مل  ق ضوه ولرشغ حت وإلسالموحت

ول سربي  ول قر   ،(ول جا رل وإلنجلب مع ردم مرل غا رع م ره ظرلغ و  ) :ول ق  غو[ 8]

غ  ي  اخ  وإلنجلب لدة س حت مل ن سب  ظلغ  غا ع م ره  عر   رد ث ولذي   -ولثلنوي 

ال جي له وللاوغون  ال  -سووء ن ج رل غذو وحلال إسقل  أ  محل ربو ي  ،محل يف ولسلدق

 ولسرب  يف  ؛ إنام جترّوز وةربرلء ف رد ه رقرام   ،ول ق لء ملوخال  يف ول ق  دحلل مل وة وول

 ولرذي  -  نومل ف ق   خويص أ  رالني دو ره  درني ول قر  ول سربي وة يل غذو غو ردم

 .-غ  ي ردم  د ث محل مةلقل  د د ولا و  

لهررل غاهرل  قسرروا ل إىل سررا  ،أسربلب ول قرر  ر رد ول نررل  ولرر أة كثررية  م  ورررحت[ 8]

وَّررحت :ماورررل 
ْلقم  أسرربلب  ، أسرربلب ن سرروحت ، أسرربلب دوئوررحت ، أسرربلب م ارروحت ،أسرربلب خم

ول روو ش  :مثرل ، كثري مل وةسبلب وله سبحت   ومل إىل خملل حت رشغ حت وهلل نرل  ررال ،سبحتمه 

   رلري ولسره و   ، وجلرامع يف وحلرول  ول  رلس ، وإلن رلض ولحر م ،مل ولانرل  وللروو 

 ، لبا ول أة ولالدا ولضوقحت ، م ل كحت ول أة ول نل يف مودون ول ال ، ول دخني ، ولخد و 

 .كل يشء أن  لنحت ول لس إىل ولرشغ حت رض  غحت فوق  لن    إىل مل غ ل ن ل  
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خر    وجلسر  )ولر ض غرو   ،مل وةم وض وةصل غو نووز ول ال   ول دو ي[ 4]

 غذو غ ةبق إىل  د كبري رج ول ق  دلر بل  أن ولقد ة رج وإلنجلب  ،(رل ور دوله ولةبو ي

 للرع ةنره غهرون  ،م ارل  درإرالقول قر   ال غاهل ردّ لهل  ،غي وحلللحت ولسوغحت لإلنسلن

إل إن  ؛لهرّل غرذو ال غا رع مرل ولقرول دارشر روحت ررال  ول قر  ،مل قضلء  قرد أ ولنل  

 .أمل  لال  ول ق  ول ي ال غ ل  وةربلء أسبلهبل ف سب  ل قلولحت ،أعل  أسبلده م اوحت

فرإلو كرلن  ، للع ةنره  سرولحت لل رال  ؛  خون أسبلب ول ق  وةصل نووزه[ 11]

  خون أسبلده نلئاو  كذلع راال  دللقلردة كلن  ،  ول ق  مرش رل  مل  و  وةصلرال

 .(الوسال  هلا أ كا  املقاصد)ولرشروحت 

فوهون ملوخال  يف راوم وةمللرحت ولدولرحت  ،ول ال  وجل و ي لل ق  نوع مل ول دو ي[ 11]

حت ولدولحت ررج غو نوع مل ول ال  وجل و ي فوهون ملوخال  يف وةملل  ،رج مرش روحت ول دو ي

أال غونرد ولبردغل  غ و  هلذو ول وع مل ول رال   ،مرش روحت ول ال  وجل و ي د هل رلم

ل  ل  أن   وّف  وةغلوحت يف ولةبو  وجل و   مسلردغه  ،ولذي غو أخف رض و  مل وجل و حت

 غذو ول وع مل ول ال .

درررلخ ال  م رررد  غرررذه   وحلهررر  ولرشرررري لل رررال  وهل مررروين لل قرررخي لرررف [ 15]

 لو  -فلةصل فو ل وحلل  وجلووز  ربو وحت إنسلنوحت ول د فإلو كلنت م   حت أ   ، مونل وهل

أمل إلو كلنت  ووونوحت ول د  فلةصرل كرذلع وجلرووز إال  ،-وس خل ت مل دول وآلملمي 

 .أن  س خلن مل وخل اغ  فوح م وس خدوم ل

وةمللرحت ولدولرحت ررج  فوهرون ملوخرال  يف راروم ،نوع مل ول دو ي ول ال  ول  يس لل ق [ 16]

 ول ي مل أمه ل يف ملل ول رال   ،لهل مع م ورلة ولضوودط ولرشروحت ول لمحت ،مرش روحت ول دو ي

ول  يس ردم وخللروة درني ولر أة  ول نرل وةن بري ر  رل ول اثرل يف خلروة ولةبور  دلل غضرحت أ  

 .م ه  للع ةن غذو ممل نلء  ن وص ولرشغ حت د ح غاه  ول حذغ  ؛ولةبوبحت دلل غل
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ول ة ة ول ي فة  وهلل را نلئا إلو مل غ  ل ض مع  لا ع ولذويت لألرضلء ول  لسلوحتو[ 19]

 ،ز ع وةرضلء ول  لسرلوحت ول  جرحت لل ةرف أمل ولا ع ول بلغل فوح م فوه ، نل ول لس رلو ل

 .ول  جحت لل ةف مل ردو ول و و  ولالهحتعري رضلء ول  لسلوحت  جيوز ز ع وة

كل مل غر   وألرلله ممرل مرل لرانه أن حيرول مل ن ) :سلئل م ع وإلنجلبولق ومل دو[ 12]

 م  ل مل غا  ه د  حت  ، غذه ولوسلئل م  ل مل غا ع وإلنجلب د  حت ملوئاحت ،(  ول وحلال

 .   وع  سلئل م ع وإلنجلب د  حت مؤق حت إىل  سلئل آلوحت  أخ ، غ مونوحت  ،مؤق حت

قرل ب وإلنراول نراع  أنرال خرل    فرإلو ،غو أن جيرلمع ول نرل ولر أة  -ول ال [ 12]

 وسر خدوم ولوسرلئل  ،له ره مهر  ه دارري ررذ  ،نلئا إلو   وِض رلوره ولا نرلن - ول   

 ، ول حلموررل ول بلوررحت ،كررللووقي ولررذك ي  وةنثرروي -وآللوررحت ل ررع وإلنجررلب د رر حت مؤق ررحت 

 . هاه  ه  ول ال متلمل  - وللول  

 هلإلنجلب د  حت مؤق حت غاهرل  لخو ر  ه  وس خدوم وةمل غحت وهل مونوحت وللن حت[ 18]

 :فوام غيل

جيوز ر د وحللنحت وس  امل وةمل غحت وهل مونوحت ل رع وإلنجرلب إلو كرلن ال غو ر  ررج )أ( 

 د رد إنر وء ول حروص ولةبورحت ولالزمرحت  ،    أخرذغل دلس  رل ة ولةبور  ،وس  امهلل رض 

 غذه وةمل غحت للا أة. م لسبحتل حدغد مد، 

يف  ةن  ،كرلل المه  ه مل عري  لنحت هل مونوحت ل ع وإلنجلب وس  امل وةمل غحت و)ب( 

 .لل  ا لرض  م ال مل عري  لنحت ل  وس  امهلل    غض

م و ة ولةبور  مروململ درني وحل مرحت داري وس  امل وةمل غحت وهل مونوحت ل ع وإلنجلب )نر( 

 . وله وغحت دحس   للحت ول أة   ل خي ل ول يض

وةمل غحت وهل مونوحت ل ع وإلنجلب رض  مقرق فإنره حير م إلو كلن غو   رج وس  امل )مل( 

 .وس  امهلل
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غرر   وسرر  امهلل د ررد وجلررامع ال خيلررو  ول رري لن ررحت لإلنجررلب ول مونوررحت وهلمل غررحت وة[ 18]

لرل غاهرل أن غو ر  رلوره مرل رض  يف  رلل   رول  ؛ول ردغدةه وغحت ولمل وس خدوم ل 

باري وسر  امل مثرل غرذو ول روع مرل فرال غ  ، ولذي غاهل أن غؤملي إىل وإلن رلض ،وحلال

 .-كام يف  لال  والع  لب  -ولوونع إال ر د  نومل  لنحت ملححت أ  رض  ة 

 ثبت ول جرل ب خلروه   ،لإلنجلب غس  اله ول نللو أمهل إن ل  ملنع مؤقت إ[ 14]

أمل مل  برت رض ه فرال لرع يف  ،مل وةرضو  نلز وس  امله دإلن ولا نحت قولسل  رج ول ال

 . امله  محت وس 

 ،وس خدوم  سلئل م ع وإلنجلب د  حت ملوئاحت م ل ا لقلصرد ولرشرغ حت وإلسرالموحت[ 51]

ول را ري ررج  غرو  -ول  قرو    ،مع مرل غو  ره مرل أرضو  صرحوحت ، م لملم لل ة  ولسلواحت

كرام مللرت ررج للرع  ؛مر م - وجل لز ول  لسيل لل نل أ  ولر أة لو قرد صرال وحت وإلنجرلب

 ن وص ول ق لء ولدولحت رج   محت وسر خدوم  ، م غ  وخل لءن وص ولرشغ حت ولدولحت رج

 .أمل غحت مت ع وإلنجلب د  حت ملوئاحت

إلو كلنرت  وس خدوم  سلئل م رع وإلنجرلب د ر حت ملوئارحت لرد وري م اروحتجيوز [ 51]

ملفررع ولرضرر  ة ول ارروحت ل ررع وحلاررل دلسرر خدوم  مل غاهررل  ،م وق ررحت أ  مه ونررحتولرضرر  ة 

 .بولوسلئل ولؤق حت ل ع وإلنجل

ال جيوز ول  قو  خ وحت إصلدحت وةد لء دا ض   و ي؛ ةن ظ و  أر وض ولر ض [ 55]

 .دل غو م مل و  امل ،ولو و ي رج وةد لء لوا رج سبول ولقةع أ  ولهل ول ون.

ال جيوز ول  قو  خ وحت إصلدحت وجل ني دام وض أ  د  وغل  خلقوحت دسب  إصرلدحت أمره [ 56]

ع ةن   رول رض  ررج وجل رني دسرب  ولر ض ول ردي  للر ؛دا ض مل وةم وض ول دغرحت

 ،أ  دح ول   وغل  له أم  مب ي ررج ولهرل  لروا مقةوررل  دره ،سووء  كلن دإصلد ه دلل ض
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كام أن للع ولر ض ول ردي ولرذي مل  ،خلصحت  أن ولبدغل وجللئا م وف   غو موونع وحلال ولؤق حت

 .اهل ولسوة ة رلوه  أل وف آ ل هأ  غ ،غوند له رال  قد غوند له رال  يف ولس قبل

 ،رشرل  اع قوونني جت  ول لس ررج مدغرد ول سرل دراي  نره مرل ولونروه وزال جي[ 59]

لهرل إلو  ر  وإللراوم  ، ول  وب ولسلاحت جي  أال مت ثل  أال ألضع هلذه ولدروة  غذو ول حدغد

سل  غلحقه ولرضر   كلن ول ،د حدغد ول سل -مسلاحت كلنت أ  عري مسلاحت  -مل قبل وحلهومحت 

 مل غسر ةع  ،-سووء رج ن سه أ  رج  لده مل ن حت   ملنه مل مجورع  قوقره  -د دم والل اوم 

 .ملفع للع داي  ولحت فإنه  و ئذ غهون مه غل   ال إ   رلوه يف غذه وحلللحت

لهرل نر ج ررل  ةبوبره رض  حلرق  ،ولةبو  إلو كلن  للقل  م ورورل  أصرول م   ره[ 52]

 . ال غ حال أغحت مسؤ لوحت ،فإنه ال اامن رلوه ، لغحت م هدلل غل مل عري ن

يف  ال حت  -دقساو ل وجل لئوحت  ولدنوحت  -  لخن مونبل  ولسؤ لوحت ولةبوحت ول  وحت [ 52]

 أمو  غي:

 .وجل ل داصول  قوورد  أر و  ول  حت ولةبوحت( 1

 .ن لغحت ولةبو ( 5

 .ردم  نومل وإللن ول لم  وخللص للا لجلحت ولةبوحت( 6

 للرع دران غهرون  -يف ول ر   ولةبري  مقبروال  إلو كرلن ةا يف ول ارل ولةبري وخل [58]

لرو أخر    -اال وحلد مل ول   ة مل ن حت أن غذو ول  خون أ  ول ال  ظ ي يف ولالل  

مل  وا وجل لغحت وخلةا  أملخل فوام أمجع رلوه ول ق لء مل ردم  ضاني ولةبو  وحلللق ولذي 

 .مل غ  د مل غهل للع د ودو  

ولر غل أ   لوره إن مرل  ولةبو  مةلقل  إلو قرلم دلل لجلرحت مل ن إلن م  ر غضال [ 58]

 : غسقط  نوب أخذ وإللن مل ول غل أ   لروه يف  لل ني ،كلن عري أغل لإللن
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يف وحللال  وإلس لفوحت ول ي غهون فو ل ول غل م دملو  دللو  أ  ول لف يف وجلس  أ  ( 1

 . كلنت  لل ه ول حوحت ال  سا. داخذ وإللن ولةبي ،وةرضلء إلو مل غ   إس لفه فو و  

 ،يف  للحت وإلصلدحت دا ض م د خُي ى ون  ل ه يف ولج اع مل مل غبلمل  د رال  ولر غل( 5

 .ف ي غذه وحلللحت غ للج ول غل أ  غ ال  إن مل غالن دذلع

 أمرل مرل غ  لرق دحرق وهلل ،إلو  بت مون  ولسؤ لوحت ولةبوحت      رج للرع آ رل [ 54]

  ررلىل أ  وحلررق ول ررلم فو اثررل يف   اغرر  ولةبورر  مررل قبررل  يل وةمرر  أ  ولقررليض يف د ررل 

أ  خملل حت للقوورد ول هارحت ل ارل  ،أ  إمهلل عري م   ،وحللال  ول ي  دل رج ن ل لدغد

 غرو خير ن دحرلال  ول ارد  -ولق رلص   أمل مل غ  لق دحرق ول برد فو اثرل يف ،وةربلء

  ولضامن. - لق ول ال ولةبيول د ون  غي نلمل ة يف نة

يف  للحت  د ث مضلر ل  مل وس خدوم ولوسلئل وحلدغثحت يف م ع وإلنجلب فإنه [ 61]

 درني  ،ال دد مل ول اووا دني مضلر ل  نلجتحت رل خةا أ    د أ     غط مل نلن  ولةبو 

فلل وع وة ل مل ولضلر ل  غهون ولةبو  مسؤ ال  ر  ل  غهون ارلم ل   ،مل لوا كذلع

يف  ني أن ول وع ولثلين مل ولضلر ل  غو مرل نر ا ولرسروغحت  ،ل غو   رلو ل مل ول لفل

 .ول ي أمجع أغل ول ل  رج أن ولةبو  ال غ حال مسؤ لو  ل

ول قومل رلوه يف  للحت ول عبحت يف ردم وإلنجرلب غرو  قردغ  ولوسرولحت ول لسربحت ل رع [ 61]

ةن  سرلئل م رع وحلارل  عر  و   رلع  للرع  ؛ لوا ول قومل رلوه غو م ع وحلال ،وحلال

دا  ى أن وحلال قد حيدث دلل ع  مل وس خدوم أغحت  سرولحت  ،نسبحت نجل  ل عري غقو وحت وة  

 إلو كلن للع كذلع فإن    و  ولسؤ لوحت ول  لقدغحت ررج  ،مل غذه ولوسلئل   ى ول  قو 

 .ري مقبولولةبو  يف  لل ف ل ولوسلئل ولس خدمحت يف م ع وإلنجلب غ    أم و  ع

إال أن غهرون يف وسر  امهلل  ،وس خدوم مسه ل  وةمل ل خ وف آالم ولروالملةجيوز [ 65]

 .لرض  رج وةم أ  رج ن و  ل فحو ئذ حي م وس  امهل
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وس خدوم ول خدغ  ق ري ولرد، ل خ ورف آالم ولروالملة إلو قرلم دره ولةبور  جيوز [ 66]

كررام جيرروز  ،ي ال  رضرر دررلةم أ  ن و  ررل  رر  إرةررلء ولرروومل ولخررد ة دلل سرربحت ول رر ،ولخرر ن

 .س خدوم ول خدغ  ولوا ي إلزولحت أ  أل وف آالم ولوالملةو

 :كام غيلوس خدوم ول خدغ  ول   ي إلزولحت آالم ولوالملة  ه  [ 69]

ال جيوز وس خدوم ول خدغ  ول   ي يف وحلرلال  ول ري غو ر  ررج وسر خدومه فو رل ( 1

 .رض  رج ول أة

سرووء كرلن ربور   ، للرحت ولرضر  ة أ  وحللنرحتول خدغ  ول   ي يف وز وس خدوم جي( 5

 .وم أة مول خدغ   نال  أ

جيوز وس خدوم ول خدغ  ول   ي إلو مل غهل  احت  لنحت الس خدومه سو، إزولرحت آالم ( 6

 .درش  أن غهون ربو  ول خدغ  وم أة ،ولوالملة

   ددء ولةلق غو وس  امل ر ق خلصحت لبدء  قل ل  ول    -ولةلق ول  لري [ 62]

 هخي لررف وحلهرر  ولرشررري السرر  امل -  ررردم ون هررل  ولبرردء ولررذويت لررذلع ،إلهنررلء وحلاررل

ف رل ة غهرون   مل قد غو ر  رلوره مرل مضرلر ل  أ  أرضو : ،دلخ ال  مد، وحللنحت إلوه

  دولن للع كام غيل: ، أخ ، نلئاو   ،  ل ة م مل   ، ونبل  

ولرض  ة إهنلء وحلارل إلنقرلل  ورلة وةم  جي  وس  امل ولةلق ول  لري إلو وق ضت( 1

يف  للرحت  فرلة وجل رني يف دةرل أمره  رردم خ  نره د رو ة  هكام جي  وس خدوم ،أ  وجل ني

 .لل يف للع مل ولرض  ولبلل  رج أمه ؛ربو وحت

كرام ال جيروز  ،حي م وس  امل ولةلق ول  لري إلو كرلن فوره رض  ررج وةم أ  ن و  رل( 5

 .خ    وجل ني مل م وه ولةبو يي إلو كلن غ لك مل غا ع وس خدوم ولةلق ول  لر

 ال ملررت السر  امله  ،جيوز وس  امل ولةلق ول  لري إلو مل غهرل يف وسر  امله رض ( 6

ولةلرق ول ر لري  للرع ةن  ؛يف غذه وحلللرحت مرل وله وغرحت وس  املهلهل ال خيلو  ،رض  ة
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دل قد غو   رلوره  ، غي يف ع ى ر ه لوا خللول  مل وةرضو  متلمل  دحو   قدم رلوه ول أة

 .د ل ولضلر ل 

ن درشر  أ -كلجل رت  ول ر ط  - وس خدوم ولوسرلئل ولسرلردة يف ول ولوردجيوز [ 62]

 .قوم دلس خدوم ل ربو  له خ ة أن غ ،هون غ لك  لنحت الس خدوم ل 

 ،الملةكام يف د ل  لال    رس ولو -إلو كلن غ لك  لنحت إلن وء ول الوحت ولقوفغحت [ 68]

 يف  للررحت مررو  وجل ررني  ررردم خ  نرره دررللةلق ول رر لري مررع ررردم  صررول وحلللررحت إىل  ررد 

 -لو كلنرت وةم م رلدحت دار ض خي رى ون قللره للج رني دسرب  ولروالملة ولةبو ورحت  إ ،ولرض  ة

إلو كلن غ لك رض  ة إلن وء ول الوحت ولقوفغحت مل أنرل إنقرلل  ورلة وةم أمل  ،وجوز إن و غلف

 .للحت  نومل خة  رج  ولئام فال  غ  يف  نوب إن وء غذه ول الوحتأ  وجل ني يف  

كرام ال  ،ال جيوز للا أة أن  ةل  إن وء ول الوحت ولقوفغحت مرل عرري مسروغ ربري[ 68]

 .جيوز للةبو  كذلع أن جي ي ول الوحت ولقوفغحت مل عري مسوغ ربي

فإنره ال درد  ،يف  للحت  د ث مضلر ل  مل وس خدوم ولوسلئل وحلدغثرحت لل ولورد[ 64]

 درني مرل  ،مل ول اووا دني مضلر ل  نلجتحت رل خةا أ    د أ    ر غط مرل نلنر  ولةبور 

فلل وع وة ل مل ولضلر ل  غهون ولةبو  مسؤ ال  ر  ل  غهون ارلم ل  لرل  ،لوا كذلع

يف  ني أن ول وع ولثلين مل ولضلر ل  غو مل ن ا ولرسوغحت ول ي  ،غو   رلو ل مل ول لف

 .ل ل  رج أن ولةبو  ال غ حال مسؤ لو  لأمجع أغل و

ألاغل ول ي دة غق غؤملي إىل وخ ال  ول ةف   لقو. ول أة داري م ي ز ن ل أمر  [ 91]

إل إن مرل مقلصرد ولرشرغ حت وإلسرالموحت ولهلورحت  ؛ خمللٌف للاقلصد ولهلورحت للرشرغ حت ،م م

  فرق  ،ولامرلنمردة مرل  ،ألراغل ول ري ر رد قورلم وحللنرحت لرذلعلهل جيوز  ،  ظ ول س 

 .اوودط مدملة مت ع مل وخ الر ل
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إل غ و  أن غهون  ؛إن فه ة ولبوع  ولرشوء للا ي غ فض ل وإلسالم مل أسلس ل[ 91]

 رلوره فرال  ، ول ي لوا له مللوحت ،ول قومل رلوه يف ولبوع ملال  م    ل  ده له قواحت م   ة رشرل  

أ  مرل ن رحت ولق رد  ،مللو رهمرل ن رحت رردم سرووء  ،غبحت ول يكام ال جيوز أغضل   ،جيوز دو ه

 . هولح م مل غب

إن رلء د روك  قروم دبورع وحلووونرل  ول وغرحت أ  ول لقرو. هبرل خرل   نةرلق ال جيوز [ 95]

إن رلء د روك ول ري ول ري   ارل ررج   رظ وحلووونرل  ول وغرحت لل نرل يف  جيروز  ،ولا نوحت

 فرق ولضروودط  ل عبرحت يف للرع لال  م اوحت م و حت الس خدوم ل يف  لقرو. وم أ ره ر رد و

 :ول للوحت

   اد إن وءو  مو وقحت  مضاونحت  ،أن غرش  رج   ظ ول ي ن حت م كاغحت مو وقحت( 1

 أال  ، غرشر  رلو رل ألرخلص  قرل  يف ملغر     رلا ر  ، ه ل ردم وخ ال  وةنسلب

 أ  أن ُغق فر يف للرع ررج م وكرا ، هون  لع وجل حت ول كاغحت   ال مل أنل ول د. وللملي

رلو رل جلرلٌن   غ روىل وإلرشو ز  ،ربوحت م خ  رحت  هرون  لد رحت جل رل   سراوحت عرري  دحورحت

 .رشروحت ربوحت

أن غ ررد  قررلنون مررل ولد لررحت غرر ه  غررذه ول الوررحت دحورر  غو رر  رررج ولخررلل ني ( 5

  ول الربني رقودل   وملرحت.

 أال  ةول مدة ول خاغل خ وحت  قوع رالق أ   فلة ولا   أ  لءغل.( 6

  للع ل دم  وف  ولرش   ولسلدقحت. ؛ول  لمل مع د وك ول ي ولقلئاحت ال جيوز[ 96]

دل ررج أن وجل رني إنرام غةلرق ررج مرل  ر - مح ر  وهلل  -  ول ق رلء د ل ربرل و[ 99]

 لهل غذو ماول رج وجل رني ولرذي  ،وس بلن فوه خلق وآلملمي أ  كلن فوه صو ة  لو خ وحت

 .غو   رج خ  نه مل دةل أمه أ هلم رشروحت
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ال غه ر  كبررري إلرهلل يف  سرراوحت ولبوغضرل  وللقحررحت دلةن رحت مررل درلب  سرراوحت [ 92]

 مل    ال غو   رج غرذو وإلررالق  ، لهل غذو غ د وس  امال  ملزّغل   ،ول ء دام غؤ ل إلوه

 .أ   مل ن حت وة هلم

 ول  ق ول ئوا دني د وك ول ي  د وك وةن حت أن د وك ول ي غ   فو ل   ظ ول ة رحت[ 92]

نة رحت )أمرل يف د روك وةن رحت فرلحل ظ غر   ل ة رحت ملقحرحت  ،ولذك غحت مل ن ملم ل دبوغضحت ول أة

 ولسب  يف ول د ل رل رال د وك للبوغضل  ررج عر و  د روك ول ري إىل رارل  ،(أم ل 

 .د وك للبوغضل  وللقححت غو ول  ودل  ول ي وك   ت جتاود ولبوغضل 

لرق وإلنسرلن مل  هرل ولبرشرغحت قرد ر ف  رل لقد نلء ولق آن وله غ  دحقلئق ررل خ[ 98]

 إنام م  دا و رل  ، مل أغ  غذه وحلقلئق  ق غ  أن خلق وإلنسلن مل غهل ملف حت  و دة ،د د

 ر   ،إىل  هّون ول هرلم ،إىل ولضاحت ،إىل ول لقحت ،خم ل حت  د   فو ل وجل ني ولبرشي مل ول ة حت

 .   وك امل وخللق ،كسلء ول هلم دلللح 

 ،   مضراحت ،   رلقحت ،نة حت :ل غومل  يف  ال حت أروو غل  يف ملئحت  ررشوجل ني غ ق[ 98]

كرام     د د ملئحت  ررشغل غومرل  غر  خ وللرع فوره ولر    ،يف كل أ د ني غومل  غهون يف رو 

 ، ا أ    كحت إ وملغرحت قبل ن خ ول    فوه ال غهون له  ،نلء يف  دغ  ودل مس ومل 

 . كل ملفوه فقط   كحت ول او  والع ذوء

 :مجلع مل  دل رلوه أ لملغ  أللق وجل ني مل غيل[ 94]

غ سرل وهلل ررا  نرل وللرع إ سرلال    ،إن وللع له مالزمحت للج ني م ذ كونره نة رحت( 1

 ول ي  سر ا    رى ن رخ  ، غ ل  بدأ م ا ه يف ول  وغ   عريه ،خلصل  د د وة د ني وة ىل

 .د د رو  ولضاحت ول     ك لدحت وةمو  ولقد غحت

 إلو قورل هبرذو فرلةظ   أن غهرون  ،ال أن  هون وله لدحت رق  وة د ني مبلرشةحي ( 5

وغ  خ رري عررري ظررلغ  لل وررلن غبرردأ ظ ررو ه   رر  ولرر ومل دلل  رروغ  يف  رردغ   ذغ ررحت

 . د جيول  
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 .لوا غ لك مل غا ع أن غهون إ سلل وللع  مل غ بع للع مل ك لدحت غقع م  ني( 6

أمرل قبرل للرع فرإن  ول ره  ،  خ ولر    يف وجل رنيددوغحت وحلولة وإلنسلنوحت  هرون در[ 21]

 . هون  ولة نبل وحت   اوا دلل او  والع ذوء مل ن وإل سلس  وحل كحت وإل وملغحت

 فرإلو  نرد فرلئل فوجروز ،وةصل أن ال غهون غ لك فلئل مل ولبوغضل  وللقحرحت[ 21]

مردملة مت رع    فرق اروودط ،مدة مل ولاملن ،جتاود ولبوغضل  وللقححت ر د قولم وحللنحت لذلع

ال دد مل قفر لهل  ،مل ن وس  امل ولبوغضحت وللقححت يف محل عري مرش ع مول  ،مل وخ الر ل

 .زم وحت غهون وس  امل وللقلئ. ولجادة خالهلل مامون ول لقبحت مدملوجلووز رج 

 ر  مرل ن رحت  ،إل م،هلل إىل ول لف مل ن حت ؛إ ال  وةن حت ولجادة ول لئضحت جيوز[ 25]

سرووء يف مقورق  -غرسع يف م ع رب  ول لدثني هبل ممل ال خيل  وهلل را  نل أخ ، إ الف ل 

 .-أ  يف جتل ب ال   ووفق مع مقلصد ولرشع  ،محل عري مرش ع

أن  :درشر   مرل أمه رل إن وء وةدحلث  ول جرل ب ررج وةن رحت ولجاردةجيوز [ 26]

 ولقورلم  ،لخ  رحتمووفقرحت وجل ررل  و  ،   ق غرذه وةدحرلث مرع ولقلصرد ول لمرحت للرشرغ حت

 .ردم نقل وللقلئ. ولس خدمحت يف ولبح  ول لاي إىل ول      ،دلةدحلث مت إرشوف ل

 :دللضوودط ول للوحت إن لء د وك وةن حتجيوز [ 29]

أكثر    ةرول مردة ول خراغل أال  ، جاود ولبوغضل  وللقححتأن غهون غ لك  لنحت ل( 1

 .مل وحللنحت 

دحو  غو   ررج ولخرلل ني جتاود وةن حت  رالوحتأن غ د  قلنون مل ولد لحت غ ه  ( 5

  ول الربني رقودل   وملرحت.

أن غرش  رج جتاود ولبوغضل  وللقححت ن حت م كاغحت مو وقحت أ  أن ُغق ف يف للع ( 6

 غ روىل وإلرشو  رلو رل جلرلٌن  ،رج م وكرا ربورحت م خ  رحت  هرون  لد رحت جل رل   سراوحت

  :يف كل  للحت  غي  وىل ول حقق مل ردة أمو   ،رشروحت ربوحت
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 أن غق ف ول جاود رج مردة  ،ولبوغضل  وللقححتل جاود ول حقق مل قولم وحللنحت )أ( 

   دفع هبل وحللنحت.

 غهونوو ملفال جيوز أن  ،جتاود ولبوغضل  وللقححترج ول اكد مل ردولحت ول لملني )ب( 

 .ول سلقأ  وله ل  

 ول ري  ضرال  ،حت ول جاورد  وحل رظول اكد مل سالمحت ولة ق ول  وحت ول  ورحت ل الور)نر( 

 ردم  قوع وخ ال  ولبوغضل  وللقححت رج سبول ول اد أ  وخلةا.

مرل  ول اكرد  ،خرل   نةرلق ولا نورحتول اكد مل ردم وس  امل ولبوغضل  وللقحرحت  )مل(

 .أ  ز ول  لن    ل جاودغل ،ولبوغضل  وللقححت د د مو  أصحلهبلغذه إ ال  

 :ةن حت ولقلئاحت درشرنيجيوز ول  لمل مع د وك و[ 22]

م   فرون  ،غقروم رلو رل أربرلء مسرلاون ،أن  هون غذه ولب روك يف م وكرا مو وقرحت( 1

 .دلةملنحت  ول دولحت

 ،أن غهون جتاود وةن رحت دار ض وسر  امهلل يف  للرحت ف رل ول لقرو. ول ر لري فقرط( 5

  ولس قبل.ال أن غ   وس  امهلل ل حقوق وإلنجلب يف ،دحو  غ   إ الف ل فو  نجل  ول الوحت

 ، غرو وةصرل يف رلر  ولولرد ،غو ولذي فة  وهلل ول لس رلوره ول لقو. ولةبو ي[ 22]

لونرومل خلرلا يف ولرا نني أ   ؛لهل قد ال غ حقق وإلنجرلب مرل خرالل ول لقرو. ولةبو ري

 ،وةم  ولذي جي ل ام يف  لنحت إىل سلوك ر غق آخ  غ ّ  رل ر غقه   ول ولولد ،أ دمهل

ر غرق لإلنجرلب مرل ولذي غو  ،قو. عري ولةبو ي أ  ول لقو. ول  لري غو مل غ    دلل ل

 .عري و  لل ن يس مبلرش دني ول نل  ول أة

  :دللرش   ول للوحت ول لقو. ول  لري دني نة  ي ولا ننيجيوز [ 28]

رر لري غررو  ،أن  رردرو وحللنررحت إلنرر وء ول لقررو. ول رر لري( 1 درران غهررون ول َّلقررو. ول ي

 .اه حت لإلنجلبولوسولحتز ولو ودة ول
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أن غؤمل وخ ال  وةنسلب دونومل ارامنل  كلفورحت مت رع وسر  امل م ري عرري ولرا   ( 5

 أن غ ررد  قررلنون غرر ه  غررذه  ، دوغضررحت عررري ولا نررحت يف كررل م و ررل ول لقررو. ول رر لري

 دحو  غو   رج كل مل غ الر  هبل رقودل   وملرحت. ،ول الوحت

م ه ولسلئل ول وي  ول أة ول ومل  لقرو. أن غ   ول حقق مل قولم ولا نوحت دني مل أخذ ( 6

  . أن غ   ول لقو. دللوويض دني ولا نني ،دوغض  ل

  ول ي   اثل يف كون ،أن غ   م ورلة أ هلم ول حن ولةبي ول  لقحت ده ف ول و ة( 9

 أن غهرون ول رللج ومر أة  ،ولرضر  ة ولقرد ة دقرد غلوحللنرحت أ  ك ف ول و ة نلئاو  ر رد 

 إال فارري مسرل   ، إال فةبو  مسل   قحت ، إال فلم أة عري مسلاحت ،للعمسلاحت إن أمهل 

 فإن كلن ولذي جي ي رالوحت ول لقو.  نال  فو و  ون  لء وخللوة. ،هبذو ولو و 

نررووز ول لقررو. ول رر لري ولرردوخيل أ ارر.  أظ رر  مررل نررووز ول لقررو. ول رر لري [ 28]

خيل  غرو والسر دخلل ولرذي ونومل أصل رشري لل لقو. ول ر لري ولردو للع ل ؛وخلل ني

و  امل وخلةا يف ول لقو. ول  لري وخلل ني أك  م ه يف ولردوخيل دسرب   ةن  ،لك ه ول ق لء

د ل وإللهلال  ول ق وحت  لونومل  ،رول مدة ألاغل وللقلئ. يف ول لقو. ول  لري وخلل ني

 ولبوغضرل  م رري :مثل - وةخالقوحت ولو بحت رج ول لقو. ول  لري وخلل ني مل ن ولدوخيل 

أن ولرر أة يف ول لقررو. ول رر لري وخلررل ني    رر ض خلةرر  وجل و ررحت ، دلإلاررلفحت إىل - وللقحررحت

 .يف  ني أن ول لقو. ول  لري ولدوخيل لوا فوه يشء مل للع ،الس خ و  ولبوغضحت

نهرر و  ل رردم ونةبررلق رش    ؛ال جيرروز إنرر وء ول لقررو. ول رر لري يف دررالمل وله ررل [ 24]

 ،  إال أن غوند م كا ربي يف دلد مل دالمل وله ل  غقوم رلوه مسلاونولل  ،ولجواغل غ لك

و   نرومل للع ةن وحله  غد   مرع رل ره  ؛ف  ل     ي وحل محت ،  ةّبق فوه رش   ولجواغل

 . ردمل  
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 -رش   نووز ول لقو. ول  لري أال غ   أخذ م ي ول نرل يف هنرل   مضرلن  مل[ 21]

 .غو   رج للع مل إفسلمل ول وم مل ن رض  ةلل  ؛-إن كلن ممل جي  رلوه ول وم 

 ، بو  نس  ولولد إىل ولرا ننيدني نة  ي ولا نني مل أغ  آ ل  ول لقو. ول  لري [ 21]

 .مل ملوم أن ولولد  لد رج ف و  ولا نوحت ،سووء قل ل دجووز ول لقو. ول  لري أم ال

 ؛ولةرالق ء رردةال جيوز دحلل مل وة وول إن وء ول لقرو. ول ر لري د رد ون  رل[ 25]

 كذو قبل ون  لء ول ردة  ، للع ةن ول أة صل   أن بوحت رل مةلق ل حيل هلل أن   ه. عريه

 . جي    اغ ه ، وإل   غلحق كل مل غ ل ك يف غذه ول الوَّحت ،إلو كلن ولةالق دلئ ل  

أمرل درد ن  ،أن غ   ول لقو. ول  لري يف ردة ولةلقحت ول ن وحت د ارل ولرا  جيوز [ 26]

 .نس  ولولومل  لدت إىل ولا   يف غذه وحلللحت ةنه كللو ء د ب حتلهّل  ،فال جيوز اله 

 .سووء ون  ت ردة ولوفلة أم ال ،ال جيوز إن وء ول لقو. ول  لري د د  فلة ولا  [ 29]

إىل صرل   ول ة رحت  أ   ول لقو. ول  لري د د وفووق ولا نني يف  بو  ول س [ 22]

 :غ لخن فوام غيل

ل لقو. يف ردة ولةلقحت ول ن وحت ف  رل ال إلرهلل يف  برو  ول سر  ل رل   إلو    و( 1

 ررج كرال وحلرللني  ، للع ةن غذو ول لقو. إمل أن غهون  ن حت أ  كللو ء د ب حت ؛ول ة حت

 .غهون ول س   لد ل  

إلو  ر  ول لقرو. د رد وفرووق ولرا نني دارو  أ  ررالق مرع وجل رل دح رول غرذه ( 5

 ؛فلل س   لدت يف غذه وحلللرحت ل رل   ول ة رحت ،-مع إمهلنه  - أ  وجل ل دلحل محت ،ول  قحت

 . ول س  غثبت دللو ء د ب حت ، للع ةن ول لقو. يف غذه وحلللحت مل ن ا ولو ء د ب حت

إلو    إن وء ول لقو. ول  لري د د ون  لء ول دة مةلقل  أ  يف ردة عرري ول ن ورحت مرع ( 6

 :ول   غق دني  للني ف  ل ال دد مل ،د دغلول ل  دلل  قحت    محت إن وء ول لقو. ول  لري 
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ول سر  إىل ول نرل  غثبرتف  رل ال  ،أن     كل م و ل ول لقو. ول  لري د د ول  قحت )أ(

لو    وس خ و  وحلووونل  ول وغحت يف وحله   مثل للع  ،ولذي  يض د لقو. وم أة ال مل له

فإن وس خ و   ؛ لقو. ول  لريدإن وء ولمع رلا ل دلحل محت د د  فلة ولا      قلمت ول أة 

 .ول ي يف غذه وحلللحت    رج  نه عري مال ن فوه رشرل  دل فوه ون  لك سلف  حل محت ولوت

كران غر   أخرذ  للع  ،أن غهون أخذ ول ي مل ول نل رج  نها مال ن فوه رشرل  )ب( 

 ، ر    رلت ول  قرحت - قل رل دجرووز للرع  -م وه مل أنل إن وء  لقو. ص لري لا ن ه 

فقلمت ول أة دسب   سلغل ل يف ولدغل د ال ول لقو. ول  لري، ف  ل  إن كلن وةصل ردم 

 بو  ول س  إال أين أ ، أنه يف  رلل  قروع مثرل غرذو فإنره غاهرل إف رلء    قضرلء  م وررلة 

 للرع   هرل   ؛خال  د ل أقوول ول ق لء يف  بو  ول س  دلالس دخلل  لو مل أن بري

 . خلصحت إلو وملرله  وس لحقه صل   ول ة حت ،ل س  ولولومل مل ولضولع

   قل ول  دة مل رالق أ   فلة إلو قلمت دإن وء ول لقو. ول  لري دا ي مةلق ل [ 22]

كلن نس   إلو أ  ز ن ل ول وىف مل والر دومل دلل  و  أ  وةق وء إىل والر دومل دواع وحلال

ل  ل رل   ول ة رحت فرإن رردئل ال إن مل غهل نس  وجل ني  لد ف ،وجل ني  لد ل  ل ل   ول ة حت

 .  قيض دواع وحلال دل دلةق وء أ  ول  و 

فرإن كلنرت ول  قرحت دسرب  ولرو   :إلو    ول لقو. ول  لري د د وفووق ولا نني[ 28]

 إن كلنررت ول  قررحت دسررب  ولةررالق فإنرره غهررون للحلمررل مررل  لقررو.  ،فإنرره ال ن قررحت للارر أة

 ،م ى مل  بت نس  ولولومل إىل صل   ول ة حت ص لري د د ولةالق ول  قحت   ى  ضع محل ل

 . غي مل دلب ن قحت ولوولد رج  لده

إلو أ ب  ل ول س  يف  للحت إن وء ول لقو. ول  لري د د  فلة ولرا   فرإن ولبوغضرحت [ 28]

سر حق أن غوقرف لره ن رو  مرل غإلو لقحت  نقلت إىل     ول أة  صرل   ن و رل  فإنره 

أمرل إلو قسر  وإل ث درني ولو  رحت قبرل نقرل  ،وث قد قس  د ردولريوث  و ئذا إلو مل غهل ولري

 .ولبوغضحت إىل ول    فإن وجل ني ال غس حق لوئل  مل ولريوث
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درذلع ول ن رحت  إال ولرا   ول لقو. ول  لري د ال ولا   غ رد  ن رحت إن نرو، [ 24]

 أمرل ،-نرو، ولرا   ول ن رحت أم ال  -مةلقرل  مع  ال ولرا    حي ال أن غهون  ن حت  ،فال

 .دد ن  ال ولا   فال غ د  ن حت

مر م  يف ول لقرو. ول ر لري (وحلووونرل  ول وغرحت  ولبوغضرل )ول ل كحت درلل ةف [ 81]

كلنرت فرإن  ، ال غثبت ده نس  ولولومل إىل صل   ول ة حت مةلقرل   لرو وسر لحقه ،دلإلمجلع

لولرومل ف ري  برو  نسر  و ول أة ول ي و  ض ت ولبوغضحت وللقححت دا ي أن بي ف ولل  لا  

  :ول   ول ول ليل إىل صل   ول  و 

ال غ سر  فرإلو قةع دان ولولد لوا مل ز   ول أة ول ي و  ض ت ولبوغضحت وللقحرحت )أ( 

 .ل دم إمهلن كونه م ه ؛إلوه

إلو  ند أملنى و ر امل أن غهرون ولولرد مرل ز   ولر أة ول ري و  ضر ت ولبوغضرحت )ب( 

 أة ول ي و  ض ت ولبوغضحت غةا فلال  امل قلئ  م ى مل كلن ز   ول  ،وللقححت فإنه غلحق ده

  امل أن غ  ل ول لقو. ول  لري  حيردث  لقرو. ربو ري يف ن را ال ؛أن غهون ولولد م ه

 .ولدة

ال خي لف وحله  ولسلدق  لو    إن وء فحن للاح و، ولو و ي   بني أن ولولرد )نر( 

 .رلوه يف ن ي ول س  إل إن فحن ولح و، ولو و ي ال غ  اد ؛لوا مل صل   ول  و 

 :يف نس  ولولومل    وله كام غيل وس بدول ول ةف مل عري و  لق دني وةر و أ   [ 81]

ال غه   ف ق يف وة هلم ول  لقحت دلل س  دني إلو مل  قع والس بدول ررل خةرا مرل )أ( 

إل ول لمل ولؤ   غ ل غرو خةرا أ    ارد وةرر و  ول ري غلحق رل  ؛ولةبو  أ  رل   اد م ه

فلو كلنت غ لك لب حت غثبت هبل ول س  ف ذه ول ب حت  ، لوا ولةبو  ر فل  يف للع ،ول س 

 .مونوملة يف  ق صل   ول ي أخةا ولةبو  أ    اد
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يف  لل مل إلو كلن ول ي ولذي    ول لقو. ده قد أخذ دا ض  لقو. دوغضحت عرري ز نرحت )ب( 

 .ل ي كام ال غ س  إىل ولاوينصل   ول ي فال إلهلل أن ولولد ال غ س  إىل صل   غذو و

إلو  قع والس بدول لبوغضحت ولا نحت فإن كرلن والسر بدول قرد  ر  دارري  ووررؤ مرل )نر( 

 ،أمل إلو    والس بدول د وورؤ دني ولا    ولةبور  ،ولا   فلل س  ال ق ده رج كل  لل

 .فلل س  ال غثبت للا  

فرلل لقو. غ رل مرل  حتؤ مرل ولا نرإلو  قع والس بدول ل ي ولا   فإن كلن داري  وور)مل( 

فإلو قةع دان ولولد لوا مل ز   ولر أة ف ري  :يف  ق صل   ول ة حتن ا ولو ء د ب حت 

 إن و  ال أن  هون ولر أة محلرت مرل ز ن رل  ،غذه وحلللحت غثبت ول س  ل ل   ول ة حت

فال دد مل إنر وء فحرن للاح رو، ولرو و ي للج رني  لهرلا مرل صرل   ول ة رحت  ز   

أمل إلو  .   غ ال د  وجحت غذو ول حن يف مدغد نس  ولولد مل ن حت وةب ،   صل بحت ول

 قع والس بدول ل ي ولا   د وورؤ ولا نحت مع ولةبو  ف خ غج غذه ولسالحت غ ب ري ررج مرل 

يف مسرالحت وسر دخلل ولر أة ل ري أن بري ر  رل  أ ر  للرع يف  - مح ر  وهلل  -لك ه ول ق رلء 

ع دان ولولد لوا مل ز   ول أة فإنه غهون مقةوع ول س  مل  وةق ب أنه إلو قة ،ول س 

 . إلو و  ال أن  هون ول أة محلت مل ز ن ل فإنه غ س  إىل ولا   ،ن حت وةب

 د ولانل ال غثبت يف  لل مل إلو    ول لقو. ول ر لري درني  وروون م روي ل نرل [ 85]

 ،وحلقوقرحت ولرشرروحت للانرل للرع ل ردم  نرومل  ؛ دوغضحت الم أة ال   دة ام رالقحت ولا نورحت

 لويل وةم  أ  مل غ وبه أ  ولقضرلة مدغرد  ،  اغا كل مل لل ك يف غذه ول الوحت ولوون  

 . ول ي ال جيوز أن   ل دحلل مل وة وول إىل  د ولانل ،ول قلب ول لس  هلذه وجل غاحت

 ،ل رأن جيلم  ول أة إلو قلمت دإن وء  لقرو. صر لري د ة رحت أن بري لا  ال حيل [ 86]

 .دام مل ن ول   لهل جيوز له أن غس ا ع هبل 
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سرووء دران  أم درد ن  ،ومر أة ل قروم دلحلارل  ولروالملةال جيوز والس  لنحت در    [ 89]

 . سووء كلنت أن بوحت أم ز نحت أخ ، ل ل   ول ة حت ،أن 

إن مسالحت نس  ولولومل ول رل ج ررل ول لقرو. ول ر لري داسرلوب وةم ولبدغلرحت أ  [ 82]

 -ول الورحت  غرذه ولردخول يف مثرلممرل جي رل  ،     مل ولسلئل ول رلئهحت نردو   ول    ولهئ 

 للع إلفضلئ ل  ؛مل مونبل  ولل ل -أر ي ول لقو. ول  لري مع ول ل كحت داق  وللقوححت 

 .إىل والل بلس ول دغد يف  ه  ول س 

 هئ نس  ولولومل ول ل ج رل ول لقو. ول  لري داسلوب وةم ولبدغلحت أ  ول    ول[ 82]

 :مل ن حت وةم    وله كام غيل

 أمهرل أن غهرون ولولرد مرل ز ن رل  لرو  ،إلو كلنت ولر أة صرل بحت ولر    ف ولرل  )أ( 

 .إل ولولد لل  و  ؛فإنه غ س  إلو ل كذلع ،و  امال   نس  إلوه

كران مل  -أ  كلنت ف ولل  لهل مل غ س  ولولرد إىل ز ن رل  ،إلو مل  هل ول أة ف ولل  )ب( 

أ   رـ لهل  لد ولولومل ةقرل مرل  ،لولومل م ه لهونه مل غةا رولحت مدة وحلالغاهل كون و

إل إن وةم مرل مج رت  ؛فرإن ولولرد م قةرع ول سر  مرل ن رحت وةم -س حت أل   مرل  رئره 

 مل جتارع أي مرل  ، كوهنرل ول ري محلرت   ار ت ،كون ولولومل خلق مرل ملئ رل : ص ني

فرال غ ردق ررج  و ردة  ،غرذغل ولوصر ني -صل بحت ول     صل بحت ولبوغضحت  -ول أ ني 

 .م  ام أهنل أمه رشرل  

 ،فإنره غلحرق هبرلولولرد صل بحت ولر     صرل بحت ولبوغضرحت  إلو وس لحقت أي مل)نر( 

 .  هون أمه ول ي غ س  إلو ل

 .إلو وس لحقت كٌل م  ام ولولد فإنه غ س  ل ل بحت ولبوغضحت)مل( 

سلوب وةم ولبدغلحت أ  ول    ولهئ  نس  ولولومل ول ل ج رل ول لقو. ول  لري دا[ 88]

 :   وله كام غيل وةبمل ن حت 
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أ  كلنررت لو  ز   إلو مل  هررل ولرر أة ول رري و  ضرر ت ولبوغضررحت وللقحررحت لو  ز   )أ( 

  .صل   ول ة حتولا   فإن ولولد غ س  إىل  هلهل قةع دان ولولد لوا م 

امل قرلئ  أن غ  رل م ى مل كلن ز   ولر أة ول ري و  ضر ت ولبوغضرحت غةرا فرلال  )ب( 

ف  ررل ال دررد مررل إنرر وء فحررن  ،ول لقررو. ول رر لري  حيرردث  لقررو. ربو رري يف ن ررا ولرردة

 ر  غ ارل  ،للاح و، ولو و ي للج ني  لهل مرل صرل   ول ة رحت  ز   صرل بحت ولر   

 .د  وجحت غذو ول حن يف مدغد نس  ولولد مل ن حت وةب

ل لقررو. ول رر لري داسررلوب وةم ويف  رالقررحت وجل ررني دررلل أة ول رري مل غ سرر  إلو ررل[ 88]

 :كام غيل ل   ول سووء كلنت صل بحت ولبوغضحت أ  صل بحت ول    ولبدغلحت أ  ول    ولهئ  

 مرل  رّ   ،  مرحت ول هرل هلرل  لهل غثبرت ،صل بحت ولبوغضحت أمل  مل ول العال      )أ( 

كرام  ، ر لفإلو كلن ولولومل لك و    م رلوه نهل  صل بحت ولبوغضحت أ  أ د مل أصوهلل أ  ف 

 إن  ،حي م رلوه أن غ ه. مل  وويش صل بحت ولبوغضرحت أخ  رل  را  رل  خلل  رل  إن رل رل

كام حي م أن  ،كلن ولولومل أنثى   م أن غ هح ل أ د مل أصول صل بحت ولبوغضحت أ  ف  ر ل

كرام غثبرت مر غ   ،غ هح ل مل  وويش صل بحت ولبوغضرحت أخوغرل  را رل  خلهلرل  إن رلورل

 مر م  ،ف ح م غذه ولب ت  د لئرل  إن نرالل ررج ز   صرل بحت ولبوغضرحت ،ول لغ ة أغضل  

 .صل بحت ولبوغضحت  أم لئل  إن رلون رج ز   غذه ولب ت

إل ولهلغ  أن ول لحت غ رل قرل ة  ؛صل بحت ول    ال  لحق دام ول الع يف أ هلم ل)ب( 

   أّمرل  مرل فرال    ر  صرل بحت ولر  ،أ  إغ لل لبل ولر أة إىل نرو  ولة رل رج وال  ضلع

 .دلل  لولة ل ول الع إال إلو أ ا ت 

فرإن غ رلك رردملو   ول لقو. ول  لري داسلوب وةم ولبدغلحت أ  ول    ولهئر إلو    [ 84]

 :م  ل ،مل وآل ل   و   رج للع
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لهل جيوز لره أن غسر ا ع  ،ال جيوز لا   وةم ولبدغلحت أن غةاغل   ى  ضع محل لأنه )أ( 

فوجروز  ،إلو كلنت ول  رحت دلل    ز نحت أخ ، ل رل   ول ة رحتإال  ،م  ل دام مل ن ول   

 . للع ةنه غسقي ز ره ال ز ع عريه يف غذه وحلللحت ؛له أن غةاغل

صرل   ول ة رحت جير  ررج صرل   إىل نس  وجل ني يف وحللال  ول ي غثبت فو ل )ب( 

 . لدهمل دلب ن قحت ولوولد رج  غذه ول  قحت  ،ول ة حت أن غ  ق رج صل بحت ول   

 إنام جي  إغقلع رقودحت   اغ غحت  ،اق  وللقوححتد د ولانل يف  للحت ول ل كحت ال غثبت )نر( 

ّ  فإن قولم ،سلغ  يف غذو وةسلوب ملرج كل  هبذه ول الوحت ال غسرقط وةم ولبدغلحت   مل  ز

 . دلل ليل فإن وحلد جي  رج مل قذف ل إلو رلب ه ، صف وإل  لن ر  ل

ول لقو. ول ر لري بحت ول    أن غالر  ل ل  ي ولولد ول ل ج رل ال غرشع لا   صل )مل( 

 للرع ةنره ال غ سر  إلوره إال مرع  ؛إلو نسر  إلوره داسلوب وةم ولبدغلحت أ  ولر    ولهئر 

 . رلوه فال جيوز له ن وه ،ولقةع أ  علبحت ولهل أنه م ه

ال إلررهلل يف نررووز  اررع وجل ررني يف   رر  صرر لري لررب ل ولوقررت ل ررلححت [ 81]

غ  را وجل رني يف دحور   إق و  وللقوححت ولبرشغحت يف     ص لريأمل  ،وحت  و  ال رض رالن

يف ظ ي أن   ،فال غاول فه ة يف رو  ول جل ب ول    ول  لري م ذ ول لقو.    ى ولوالملة

يف  لل متهل ول لامء مرل مقورق غرذه ول هر ة فاسر ب د أن   ، ه ة مس حولحت ولوقوعغذه ول

لرذي أ وه غرو   مرحت إقر و  وللقوحرحت   ى لو سل  مل ولرضر  فل  ،غسل  وجل ني مل ولرض 

 م لفرلة ل هر غ   ،لل فوه مل م لفلة لل ة ة  و  املا كبرري للرضر  ؛ولبرشغحت يف     ص لري

درل لرو قورل دح مرحت  ،- غو رل   -إل غ ب. كلآللحت ول ي غ      و  ل يف ول ارل  ؛د ي آملم

 - لد ول    ول  لري لهل لو  قع وةم  فإن  ،ول جل ب يف غذو ولجلل مل غهل للع د ودو  

كرام أنره غ سر  إىل صرل بحت ولبوغضرحت إلو  ،غ س  إىل صل   ول ة رحت -إن نلز غذو ول  بري 

  غذو إلو كلن ول لقو. دني نة  ي ز نني. ،وس لحق ه
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مرل أرهر   - لرو لردة مردملة  -إق و  وللقوححت ولبرشغحت يف     أنثى وحلووون إن [ 81]

 إلو  قع مثل غذو ف   ول نسر  ولولرومل هبرذه ولة غقرحت  ،ي ال  ق غل ولرشغ حتول ه و  ول 

 :كام غيل

رج غوئحت وإلنسلن أ  كلن ن  ه ولس يل رج غوئحت وإلنسلن ف  رل ال ولولومل إلو مل غهل )أ( 

 ، دلل ليل فإن نسبه ال غثبت ال مل ن حت وةب  ال مل ن حت وةم ،غاهل ور بل ه مل د ي آملم

ن  نومل   وغه يف وخللقحت مع دقلء غوئحت وإلنسلن ال خي نه رل كونره آملمورل  مرل مل أمع م ورلة 

 .إل ول  وغه يف وخللقحت حي ل لب ي آملم ، هل وهلوئحت غوئحت  ووون

 لرو ن ر ه ول لروي فرإن إقر و  وللقوحرحت يف  ولولومل رج غوئحت وإلنسرلنأمل إلو كلن )ب( 

إق و  وللقوحرحت يف   ر  أمل إلو     ،ول س      أنثى وحلووون لدة مد ملة ال غؤ   يف مسالحت

كرام أنره  ،غ س  إىل صل   ول ة رحتفإن ولولد  أنثى وحلووون روول مدة وحلال   ى ولوالملة

 . غذو إلو كلن ول لقو. دني نة  ي ز نني ،غ س  إىل صل بحت ولبوغضحت إلو وس لحق ه

ف ري  ،إنرل ة غ د ول قد دني ولا نني  ولةبو  إلن وء ول لقرو. ول ر لري رقرد[ 85]

 يف  ،وة روول ول ري غهررون فو رل ول لقرو. ول رر لري نرلئاو  غهرون رقررد وإلنرل ة صررحوحل  

فإلو    ول  لقد دني  ،وة وول ول ي غهون ول لقو. ول  لري م مل  غهون رقد وإلنل ة دلرال  

 .ولا نني  ولةبو  رج   ول وإلنجلب مل غهل ول قد إنل ة دل ن للحت

 ،بدغلحت  قوم دلس ضلفحت وللقوححت د روض ف ري إنرل ة ررج يشء مر مإلو كلنت وةم ول[ 86]

إلو كلنرت  قروم دلس ضرلفحت وللقوحرحت دارري رروض   ،فو د رقد وإلنل ة رج ول    رقدو  دلرال  

 .والن  لع دلل    ول ل  مل أنل وحلال  ولوالملة م م للع ةن  ؛ف ي رل غحت دلرلحت

قولمرره د الوررحت ول لقررو.  رررلو  مسررؤ لوحت مررل غو رر  مررل أرضغ حاررل ولةبورر  [ 89]

مسؤ ال  رام غ  هبه مل إمهلل أ   ق ري كام غهون  ،ول  لري مل ن  ال مل ولا نني مجو ل  

 .غضل  أ  وللقلئ.وأ  خةا غؤملي إىل وخ ال  أ  وس بدول ول ةف أ  ولب
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فرإن ولروور ل يف مرلل  ،إلو كلنت ولرسغحت مةلودرحت دونره ررلم يف ول ارل ولةبري[ 82]

 ةن ول قر   ،لل غقع فوه مل والرالع ررج ول رو و  ؛ل  لري  رال  ول ق  أ ىلول لقو. و

فال جيوز للةبو  إف رلء  ؛مل وةمو  ول ي ال غ ع  ول غل عللبل    أن غةلع رلو ل وآلخ  ن

 .غذو ولرس

   و  ولسؤ لوحت ول  لقدغحت رج ولةبو  يف  لل ف رل رالورحت ول لقرو. ول ر لري [ 82]

 ولةبور  ال غالرع سرو،  ،ةن ولذ غحت غبحت مل وهلل سبحلنه    رلىل ؛مقبولغ    أم و  عري 

 .دذل ولسب  فقط

ولوو  وإلر لء مل ولسؤ لوحت مل قبل ولةبو  يف رالورحت ول لقرو. ول ر لري غرو [ 88]

 -أ    لزل ررل وحلرق قبرل  بو ره  ،- للع يف  ق وهلل  -إمل   لزل رل وحلق ممل ال غالهه 

ل ولسرؤ لوحت مر رلوه فال غ . ولوو  وإلر لء  ، كالمهل ال غ . ،- للع يف  ق ول بد 

ل ولسرؤ لوحت يف  رلل ف رل مرولل ر  إال أن غ رو  وإلر رلء  ،يف رالوحت ول لقرو. ول ر لري

 . للع ةنه م ول  لصل ؛ف  ل ال حي م غذو واللوو  ،رالوحت ول لقو. ول  لري

أن   ،،   و ي خرلص درهمتوا كل إنسلن داح و مل خ لئن ولح و، ولو و ي[ 88]

 مرل  ،ن لئج فحن ولح و، ولو و ي لبه قة وحت إلو أن غت ربق م رلغري  اروودط م و رحت

ّ  فوجوز إلو    للع  فرق ولضروودط  ،    و  وة هلم ولرشروحت رلو ل ،وةخذ داونب ل  ز

 .م ى مل ملرت وحللنحت إىل للع ،ول   ة

  رج فحن ولح و، ولو و ي إلو كرلن جيوز لويل وةم  إنبل  ولقبلني رج ولا و[ 84]

  ى يف  للحت جيوز،    وإل فال -كلن  ل  أم وض   و وحت م و حت -غ لك  لنحت هلذو ول حن 

فإمل أن غقدمل  ،دل غوك وخلول  للخةوبني ، ه حن ال غ باي وإللاوم د  وجولوإللاوم دإن وء 

 وإلقردوم ررج إمترلم غرذو  لهر  ام غ  رحلن يف  رلل ول عبرحت يف ،رج غذو ولا و  أ  غوكلنه

د ارل فحرن ولح رو، ولرو و ي ررج  -يف  رلل ول عبرحت يف وإلنجرلب  -ولا و  أن غقومل 

  . للع لل اكد مل خلوغل مل ول ض ولو و ي قبل نقل ل لل    ؛ولبوغضحت وللقححت
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ال مررلنع مررل ولرروو  أ ررد وخلررلربني رررج وآلخرر  إنرر وء ول حررن وجلو رري قبررل [ 41]

إال أنره يف  للرحت رردم  ،ويل ولر أة أن غ رو  غرذو ول حرن ررج وخللرر كام أن لر ،ولا و 

 نومل مه حت لإلصلدحت دلل ض ولو و ي فلة ىل ردم واللوو   إ سلن ولهل دلهلل سربحلنه 

 .إل وةصل ولسالمحت ؛ كذلع إ سلن ولهل دلل لس  م لر غ  ،   لىل

 ،  نررلئا رشرررل  ول حررن والخ وررل ي للاح ررو، ولررو و ي للاقبلررني رررج ولررا و[ 41]

 : غ اكد إن وء غذو ول حن يف وحللال  ول ي  قو، فو ل مه حت إصلدحت ولذ غحت دا ض   و ي

أ  ر ررد  نررومل صررلحت ق ودررحت دررني  ،كررام يف  للررحت ون  ررل  أمرر وض   و وررحت م و ررحت يف ولج اررع 

 .وخلةوبني مل ول لئال  ول ي هلل  ل غخ   و ي لب ل وةم وض

 للع ل  فحت  نرومل  ،و و ي رج ولبوغضحت وللقححتإن وء فحن ولح و، ول جيوز[ 45]

مثرل  نرومل مر ض  :إلو  نرد   لنرحت م  ر ة ،م ض   و ي فو ل قبل نقل رل إىل ولر   

لهل جير  م وررلة مجورع ولرشر    ،  و ي يف ولا نني أ  أ دمهل غاهل ون قلله إىل ل غ  ام

 .يف غذو ول حن ول ي ولور ل ولجوا ن لل لقو. ول  لري

إن وء فحن ولح و، ولو و ي أ  لء وحلال إلو    إن و ه  وحل رول ررج  جيوز[ 46]

 ،وحللنرحت ولدورورحت لل  رخون  غ رو  للجرووز  نرومل ،ن لئجه قبل ن خ ول    يف وجل رني

ون  رلء ولرضر  مرل   ،ملالئل قوغحت رج إصلدحت وحلال دا ض   و ري هون غ لك  للع دان 

 .وجل ني ول حن رج وةم غذو 

 امل ولسلوكول  ولةبو وحت ول ري مرل لراهنل أن  سرلرد يف مدغرد نر ا جيوز وس [ 49]

  وقورت  ،كلل هلم ولارذوئي،  ولاسرول ولهواورلئي :وجل ني  ول ي ال م ل  إىل  دخل ربي

 .لهوهنل أسبلدل  مبل حت ال مذ   فو ل ؛وجلامع د ح ي  قت وإلدلاحت

 :غيل    وله كام  ه  مدغد ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحت[ 42]
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 للررع ةنرره مل لررحت  ؛حيرر م ولرر حه  يف نرر ا وجل ررني إلو كررلن رررج مسرر و، وةمررحت)أ( 

 .لإلخالل دلل ووموا ولهونوحت

رج ف ض إمهلنوحت  ةبوقه رج أن حت  - اوري ن ا وجل ني يف أروو  وحلال وة ىل )ب( 

 ررج  ،ذك  إنام ن لت وةنثى داه   ولر ،حت مل  س ةع موغل وةنثى إىل لك  ق وّ  -وإلنسلن 

 .للع ال لع يف   محت غذه ولة غقحت لل متثله مل  اوري خللق وهلل   لىل

كرلل ي  ر    -مدغد ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحت ول ي م ل  إىل  دخل ربي حي م )نر( 

لجر مل ول عبرحت يف  سووء قبل وإلخ لب أ  د ده -د ق وحت ول لقو. ول  لري ولدوخيل أ  وخلل ني 

سرووء  -إلو كلن ول دخل ولةبي دا ض مقوق وإلنجلب درلل لقو. ول ر لري  لهل ،ن ا م ني

 . نلء وخ ول  ن ا وجل ني دلل بع فإن غذو ال غهون م مل   -ولدوخيل أ  وخلل ني 

وخ ول  ن ا وجل ني ل  رلملي ولخرلر   وةمر وض ولو و ورحت ول  بةرحت دجر ا م رني )مل( 

أن   ،غهون ول ض ولو و ي خةريو    أن ،وةمل مل وخ ال  وةنسلب :درش  ،نلئا رشرل  

غق   أغل والخ  رلص  ول  فرحت أن وخ ورل  نر ا وجل رني غرو ولوسرولحت ولو وردة ل ج ر  

 .إصلدحت ولذ غحت دلةم وض ولو و وحت

وس خدوم ولة ق وحلدغثحت ل  فحت ن ا وجل ني نرلئا مرل  ور  وةصرل مرل مل غهرل [ 42]

لنوحت والر اممل رج ن رلئج غرذه ولةر ق وحلدغثرحت مد، إمهأمل  ،فو ل رض  أ  غو   رلو ل مهو 

ولةالق ول لرق ررج  يف إغقلع  ،غوقف للحال مل وإل ثكام فوام  - يف د لء وة هلم ولرشروحت

و وقف رج مرد، م ردوقوحت غرذه ف -ولوصوحت ول لقحت رج ن ا وجل ني  قساحت  ،ن ا وجل ني

ا وجل ني دووسةحت فحن ولو  ل  فواهل والر اممل رج م  فحت ن  ،ول  لئج  مةلدق  ل للووقع

ول  روغ  دللونرل  كرام غاهرل والرر اممل ررج  ،لربه غقو ورحتةن ن لئج ل  ؛(وله  موسومل )

  ةي صو ة  واححت للج ني كانرع  ر وه ةهنل  ؛فوق ول و وحت  ال وحت وةد لمل   دلروحت وةد لمل

 قى لالرر اممل رلوره يف أمل ول  وغ  دللونل  فوق ول و وحت   لئوحت وةد لمل فال غ ،د و ي  أسع
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  ار وحت وجل رني أ  رلء  ، للع ةنه غ  اد كثرريو  ررج خر ة ولةبور  ؛د لء وة هلم ولرشروحت

  . كثريو  مل غهون ولووقع خال  مل خي  ده ولةبو  رل ن ا وجل ني ،ول  وغ 

ال غ  اد رج قول وةربلء يف مدغد أكثر   أنه  ،ال  د ةكث  وحلالول حو. أنه [ 48]

وإلقر و    ، وإل ث ،كرام يف مسرلئل ول سر  - مل غ بع للع مل مسرلئل ول قره وحلال  مدة

أن  ثبرت   رلغلامفإنره لهل يف  لل وملرلء ول أة  نومل محل جتل ز ولدة ول  وملة  ،- للحال

 ظ و  رالمل ره  ،كان    د ول سلء دونومل غذو وحلال ،للع دللبو حت ولونبحت ل  دغق قوهلل

أ   ثبرت للرع ررل ر غرق  ،كح كرحت وجل رني  با مرع وحلارل ولهرللبولوواححت ول ي ال  ل

 غاهرل  ،ملول ولبول أ  ولدم أ  ولونل  ول و وحت أ  عرري للرع ممرل غؤكرد  نرومل وحلارل

 -للقضلة يف غذو ولاملن والر اممل رج وةن اة ولةبوحت وحلدغثحت ول ي مدمل رار  وجل رني ددقرحت 

 ال أقرل أن  ،%44 ول ي مدمل وةدوغل د سربحت  إالفحت إىل ولب احت ولو و وحت - إلو أمهل للع

أ  ولةّلق إلو مل غهل ر دغل  ملف ول أة وحللمل ولواني يف  للحت إ بل  ول س  للا   ول وىف

 للرع و  ولررل  يف إ برل   ؛دو حت رج محل ل  ال إق و  مل قبرل ولرا   أ      ره  رلل  فل ره

 .أ  ولةّلق دواني ولا نحت ول س  للا وىف

ل اكد مرل در وءة ولر    د رلء ررج ولةر ق ولةبورحت وحلدغثرحت غاهرل إنر وء ملورل ل[ 48]

فرإلو كلنرت ول  وجرحت سرلبوحت فرإن غرذو لروا كلفورل   ،ل حن غ مون وحلال يف ولبول أ  ولدم

ررشررة أغررلم إىل للحهرر  درر وءة ولرر    غقو ررل    ررى غرر   إرررلملة ول حررن مرر ة أخرر ، د ررد 

 ال دد أن غهون ول حن ولثلين فح ل  ،مه وة ىلال  امل أن غهون وحلال يف أغل ؛أسبورني

فإلو كلنت ول  وجرحت سرلبوحت أغضرل  ، غ ضل أن غهون غذو ول حن للدم  لوا للبول،خم  غل  

أمل يف  لل وحل ول رج ن وجرحت إجيلدورحت فرإن  .غاهل وحله   و ئذا د وءة ول    مل وحلال

ة ول حن م ة أخر ، د رد  ال رحت غذو لوا كلفول  للحه  دونومل وحلال غقو ل    ى غ   إرلمل
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إل غري ولة غقرحت  ؛ ال دد أن غهرون ول حرن ولثرلين دلةلر حت فروق ول رو وحت ،أسلدوع  ق غبل  

أمرل إلو مل  ،فإلو  بني  نرومل وحلارل أمهرل والرر اممل ررج للرع ،ول وق حت ل  فحت  نومل وحلال

وحلال ر د غ بني فالدد  و ئذ مل إن وء ول حوص ولالزمحت لل اكد مل سب   نومل غ مون 

 قد غهون لونومل  ،-كونومل   م يف ولبول  - ولذي قد غهون سببه  للحت م اوحت  ،ول أة

 .فوحه   و ئذ رج كل  للحت دحسب ل ،محل  له ه خل   ول   

ال مرلل  رلوره د رلء  ،م  فحت د وءة ول    لوست غي ولا ض ولو ود مرل ول ردة[ 44]

 إن أي ملرروو   ،ل    يف أصل مواوع ول دةلالر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت د وءة و

 غري  ،إللالء ول دة إلو ر فت د وءة ول    دللوسلئل ولةبوحت غي ملرروو  م فوارحت رشررل  

 .مب وحت رج وجل ل داصل مرش روحت ول دة  وحلهاحت م  ل

 والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت د وءة ولر   مل وآل ل  ول ق وحت ولو بحت رج [ 111]

  :مل غيل

 لنحت إىل أن    د سو،  ال رحت  ال ولةلقحت ول ي و   ع  وض ل  مل  د  سب  و   لره)أ( 

 م  فرحت در وءة أل   إلو  بني ردم محل ل دلس خدوم ولوسلئل ولةبوحت وحلدغثحت له ف وحلارل 

 .ول   

دلسر خدوم ولوسرلئل  فواهل إزولحت غرذه ول غبرحت إلو و  لدت ول  دة يف  نومل وحلال)ب( 

 - ال  لنحت أن  رودن مردة روغلرحت  ،حت له ف وحلال أ  م  فحت د وءة ول   ولةبوحت وحلدغث

 .لا ول غذه ول غبحت -قد  س ا  لس وو  

دحوضرحت يف  رلل ةن غسر  أغل مل ملع أمحت دسب  مل أسربلب وللرع ال  لنرحت )نر( 

 .ول اكد ربول  مل د وءة ول    مل وحلال

دوم ولوسرلئل ولةبورحت وحلدغثرحت وسر خه يف مسلئل ولةالق ول لرق ررج وحلارل  ردمر)مل( 

 مرل  ر  م  فرحت  قروع  ،ل  فحت وحلال أ  د وءة ول    ك ول د حدغد محل ولر أة مرل ردمره

 .ولةالق مل ردمه
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ول حرن دج رلز ولونرل  فروق   ،رج  لمل   ى  ضعأ  ق لص ال غقلم  د )غر( 

لر أة مرل ول و وحت أ  فحن غ مون وحلال يف ولدم أ  يف ولبول ك ورل د حدغرد محرل غرذه و

 .إقلمحت وحلد أ   اخريه د لء رج للع مل       و   ،ردمه

-جي  رج ول أة وحللمل أن    لمل، كّل مل مل لانه أن غؤملي إىل   وه ن و  رل [ 111]

إلو   ،-  وس خدوم وةمل غحت  ول قلقري ول ي قد غ  ج ر  ل   وه للج ني ،كلل   ض لألل حت

إلو  -فوج  م لجل ه دلةمل غحت  ولوسلئل ول النورحت  ،وغل   بت ربول  أن ول أة مال ن و ل  م 

 .-أمهل للع 

 ال  ،غومرل  مرل ددوغرحت وحلارل إمجلررل   151ن خ ول    يف وجل ني ال غهرون قبرل [ 115]

أن ن رخ  - وهلل أرلر  - ولرذي غه ر   ،ر ة دخرال  مرل خرللف يف غرذو مرل ول رل غل

لوا  ولبوغضحت وللقححت يف دةلنحت ول     غومل  مل ونا وس 151ول    يف وجل ني غهون د د 

أي  ،غومرل  مرل ول لقرو. 152 رلوه فإن ن خ ول    يف وجل ني غهون د د  ،مل ددوغحت ول لقو.

 ،أسربورل  مرل ددوغرحت آخر   وضرحت  لار  ل ولر أة 51أسبورل  مل ول لقو. أ   18د د إكامل 

ول لقرو. أ  ددوغرحت وةسربوع مل  (14) د  بري آخ     خ ول    يف وجل ني يف ددوغحت وةسبوع 

 .مل ددوغحت آخ   وضحت  لا  ل ول أة (51)

له ره مرل  ،يف م  لحت ول لقحت  ولضراحت مر م  ،وإلن لض يف م  لحت ول ة حت نلئا[ 116]

وبرل  ر رد ف ، غرو مرل درلب مرل  ر م سردو  للذ غ رحت ،دلب م غ  ولوسلئل ال م غ  ولالغرل 

 ال غبرل  إال  ،م وإلن لض م غ  علغرحت ال  سرولحتأمل د د ن خ ول    يف وجل ني فوح  ،وحللنحت

غ  رني وإلن رلض درشر  أن  ، للحت مل إلو كلن دقلء وحلال فوه خةر  مؤكرد ررج  ورلة أمرهيف 

 .غال  رج ولهل   ظ  ولة وةم دإسقل  وجل ني أن  ،ولرض  ةغذه  سولحت   ودة لدفع 

 :   ول  ه  إن لض وجل ني ول وه كام غيل[ 119]

 لض وجل ني ول وه قبل ن خ ول    فوه إلو كلن   روغه خةرريو  عرري ممهرل جيوز إن)أ( 

ال  ،درش  أن    ض كل  للحت رج جل حت مل وةربلء ولسلاني ول رد ل ولخ  رني ،ول ال 
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 غهون  ها رل مب ورل  ررج ول حللورل  ،ل قدغ  نوروحت ول  وه  لد ه ،غقل ردملغ  رل و  ني

  رى غثبرت ررج  نره ولوقرني أ   ،ة ولةبوحت ول ةرو ة ول حوص دلةن ا ،ولخ غحت ولدقوقحت

 أنه إلو دقي   لرد سر هون  ول ره  ،ولهل أن وجل ني م وه   وهيل  خةريو  عري قلدل لل ال 

 .م غ ة لدغدة ولوقع رلوه  رج أغله

د د ن خ ول    يف وجل ني ال جيوز إن لاه إال أن غهون م لدل  د  وه ُغقةرع م ره )ب( 

 ،ةنه يف  ه  وةمروو  ؛ف  ل جيوز إن لاه ، ولة مس ق ة د د  المل ه د دم إمهلن  ول ه

ّ  ال غاهل ور بل  إن لاه ور دوء رج ن ا م  رومحت  غ رو  أن غر     رخون  ، مل  ز

 .-كام يف وحلللحت ولسلدقحت  -وحلللحت مل قبل جل حت ربوحت مو وقحت 

 :غاهل  لخون  ه  إن ل  وخلدغج صاري ولوزن فوام غيل[ 112]

أي  -أسبورل  فاكث  مل أ ل آخ   وضحت  لار  ل ولر أة  (58)خلدغج ولذي را ه و)أ( 

 2ةنره قرد  ر  لره  ؛ ال خول  لألغل يف للع ،جي  إن لله-أسبورل  مل ول لقو.  52را ه 

  له  ه  وة ولء دل  لق. ،أل  

أي  -أسبورل  مل أ ل آخ   وضرحت  لار  ل ولر أة  (59)وخلدغج ولذي را ه أقل مل )ب( 

 . ال غ باي ولوململ يف   ك إن لله ،ال جي  إن لله -أسبورل  مل ول لقو. 55ا ه أقل مل ر

 -أسبورل  مرل أ ل آخر   وضرحت  لار  ل ولر أة  (52   52)وخلدغج ولذي را ه  )نر(

إل  هر  إن للره  ؛ال غ باي ولوململ يف إن للره -أسبورل  مل ول لقو.  (59   56)أي را ه 

 ،والسرر حبلب  أخررذ  أي وةغررل يف للررع ولرر ون.  ،بلبملوئرر  دررني ولونرروب  والسرر ح

 .  و  قل ل دللونوب مل غ    إلن وةغل يف للع

أي رار ه  -أسبورل  مل أ ل آخ   وضحت  لا  ل ول أة  (59)وخلدغج ولذي را ه )مل( 

إال يف مس  ر ى  وخلورل  يف إن للره لألغرل  ،ف ذو غبرل  إن للره -أسبورل  مل ول لقو.  55

   .ل  لألربلء يف ردم إن لله رج وة ن.    لألغل هومي فلخلو
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إن ول لدع غلحظ ول جوة ولووس حت دني وة سل  ول لاوحت ولرشروحت  ولبوئحت ولةبورحت ول اثيلرحت 

 ،يف ولس   ول   ول ولملو   وهلوئل  ول حوحت  مرل فو رل مرل أربرلء  نر و ني  خم  رني

ول ق ورحت ررج وسر و لب ولد وسرل   ة م رل ول  رو و  د ردم قرد دسب  غرذه ول جروة 

 ن رومل ول هارحت وإلسرالموحت لل لروم ولةبورحت يف ولهوغرت  ،ول لكل ولةبوحت  إجيلمل وحللول هلل

دلل  ل ن مع ماع ول قه وإلسالمي ول لدع ل هاحت ولؤمت  وإلسرالمي ل ضرووق وهلروة  وارححت 

 .م ل  لل  جوع

 ،ل  ول لاورحت ولرشرروحت  ولبوئرحت ولةبورحتلذو غ باي جتسري ول القرحت   ملم وهلرّوة درني وة سر

 غاهل مقوق للع مل خالل إن لء م كا أ  مج وحت فق وحت ربوحت  ض  يف رضروغ  ل درل ثني 

 : سوس   للع يف مقوق أغدو  كثرية م  ل ، فق لء  أربلء مل كلفحت ول خ  ل 

  قدغ  وحلهر  ول ق ري ولب ري ررج وةمللرحت  ولقووررد ولرشرروحت لإلنر وءو  ولةبورحت[ 1]

دام غ ري ولد ب لل لملني يف ولجلل ول حي ددال  مل والن  لملو  ول  ملغحت ول ي قد  ،ولخ ل حت

 .جتلن  ول ووب

 ا غد ول  ني  ول ق لء  ولبل ثني يف ولجلل ول ق ي د و ة  واححت للاس جدو  [ 5]

ةبورحت ةن وة هرلم  ول  رل ، ول  ّلقرحت دللسرلئل ول ؛ولةبوحت لو   د رلء وحلهر  ول ق ري رلو رل

  و ئذا   قد غذه وة هلم  ،خلصحت ولس جدة قد  س  د إىل   و و  مالورحت أ  عري ملقوقحت

 (.ةن )وحله  رج ول ء ف ع رل   ّو ه ؛ ول  ل ، م دوقو  ل

ول  رل ن مررع ولهلورل  ولةبوررحت  ول لغررد ول رحوحت إلررردومل م رلغج  ررول وة هررلم [ 6]

  .ولرشروحت لب ل ولقضلغل ولةبوحت خلصحت ولس جدة

  هررو  ولحررلرضو   وللقررلءو  ول ثقو وررحت للاج اررع فرروام غ  لررق دللقضررلغل ولةبوررحت [ 9]

 . أ هلم ل ول ق وحت

ول  لقحت ول  ل ن مع ولجلمع  وهلوئل  ول ق وحت  ولةبوحت ل  هو  ولؤمت و   ول د و  [ 2]
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ل ر ض  إقلمرحت مرؤمت  سر وي  ، ولوقف ولرشرري م  رل ،دللقضلغل ولس جدة يف رلمل ولة 

 .ول  لئج  ول جاو  يف غذه ولجلال  أغ 

ول  رل ن مرع   ،إردومل وةدحرلث  ولد وسرل  ول ق ورحت يف مرلال  ربورحت مسر جدة[ 2]

ولهلول   وةقسلم ولرشروحت ول خ  رحت القروو  موارورل  ربورحت ةدحرلث ولد وسرل  

 . م ون حت خةة ل  وإلرشو  رلو ل ،ول لول

هري غه ر   للرع ل ؛ولحيل  ول للي نرش  لع ولبحوث  ولد وسل  رج ولس و،[ 8]

 وخ  ررلص أ هلمرره  ،لل ررلمل أمجررع مررل خررالل  لررع ولبحرروث رهاررحت ول قرره وإلسررالمي

ن غرذه ولرشرغ حت ا غرذو ممرل غ سرخ ول قوردة در ، ولوفلء دا هرلم أف رلل ولهل رني دلل اولوحت

 مل   أهنل ولرشغ حت ولبلقوحت وخلللدة إىل أن غ ث وهلل وة ض ،صلحلحت لهل زملن  مهلن  أمحت

  .(1)رلو ل

                         
جل و رحت يف  سرلل ه ولردك و وه )ول صرلل. ول روزون صلل. دل ماد درسبق هبل ولبل  :  هده التوصية( 1)

أ هررلم يف  سررلل ه وللنسرر ري ) ربررد وإللرره دررل سرر ومل ولسرروف،  ولبل رر : 284ص - (ول جاولوررحت

يف غرذه  صرو و ام،  أنل غ ل أا  صرويت إىل 211-211ص -( وةم وض ول دغحت يف ول قه وإلسالمي

 .  ول احتول وصوحت 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿             ﴾ 66 175 

﴿       

     ﴾ 
62 172 

﴿               ﴾ 62 637  ،862 

﴿        ﴾ 23 263 

﴿                  

         ﴾ 
573 687 

﴿                ﴾ 527 313 

﴿            ﴾ 521 525 ،363 ،5656 

﴿         ﴾ 521 228 

﴿        

      ﴾ 
652 666 

﴿        

          

          

  ﴾ 

666 576 

﴿       ﴾ 663 263،713،683،313 
-3275- 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿             ﴾ 662 5321،667 

﴿       ﴾ 662 5323،733،667 

﴿              ﴾ 633 72،263،5337 ،
5523  ،5528 ،5653 

﴿                  ﴾ 633 263،751،523 

﴿      ﴾ 633 5382،756 

﴿                 

          ﴾ 
638 5536،5323 

﴿                 

       ﴾ 
631 672 

﴿         ﴾ 626 5655،226،853 

﴿          

         

        

       

   ﴾
 

 

32-32 283،27 

﴿          

      

   ﴾ 

568 522 



           

 

 

 

3277 
 

  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

 

﴿              

   ﴾ 
55 5336،763 

﴿        

          ﴾ 
56 5336 

﴿      ﴾ 63 257 
﴿      ﴾ 68 262 
﴿               ﴾ 62 526 ،363  ،5656 
﴿              

                ﴾ 
38 522 

﴿               ﴾ 12 228 
﴿                

     ﴾ 
12 233،376 

﴿               

                    

             ﴾ 

26 322،325 

﴿         

       

     

        

        ﴾ 

557-
552 5333،263،332،617 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿          ﴾ 6 322 

﴿                   

      ﴾ 

3 686 

﴿       ﴾ 56 175 

﴿             ﴾ 36 5525،825،872،817 

﴿                 

           

         ﴾ 

23 573 

﴿                  ﴾ 583 226،27 

﴿           

          

       ﴾ 

581 686 

﴿            

       ﴾ 
515 5656،5513 

﴿               ﴾ 515 5513 

﴿         ﴾ 33 576 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿          ﴾ 16  ،21 222،526 

﴿                 

                 ﴾ 
17 175 

﴿        ﴾ 26 378 

﴿              ﴾ 517 527،525 

﴿                

                     

                       

             ﴾ 

522 681 

﴿         ﴾ 25 833 

            6 378،356،355 

﴿        ﴾ 36 16  ،137 

﴿                

             ﴾ 
2 5333 ،5357  ،5352 

 ،5382  ،5365 

﴿                        

  ﴾ 
32 27 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿        ﴾ 26 325 

﴿            ﴾ 83 5373 

﴿              

                 

                    

       ﴾ 

12-12 227،221 

﴿              

       ﴾ 
76 318،26 

﴿               

  ﴾ 

72 256 

﴿              

           ﴾ 
536 372 

﴿        ﴾ 35 5513،22 

﴿                   ﴾ 36 728،336،567 

﴿             ﴾ 33 5536 

﴿   ﴾ 33 5513 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿      ﴾ 73 267،122،88 

﴿              

            ﴾ 
21 5533 

﴿           ﴾ 86 613،318 

﴿               

         ﴾ 
1-7 228،613 

﴿                 

          ﴾ 

568 522 

﴿            ﴾ 7 5373 

﴿              ﴾ 537 5633،28 

﴿                

                

                         

         ﴾ 

1 5582،177،186 



 

 

3252 
 

  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿                 

    ﴾ 
63 166 

﴿       

       ﴾ 
1-6 237،726،688،152 

﴿               

         ﴾ 
56-53 

62 ،351  ،186  ،
176  ،122  ،678  ،

626  ،265 
﴿                  

                     

                 ﴾ 

58 172،166،113،186 

﴿                 

                

             ﴾ 

8 282 

﴿        

         

         

         

         

      ﴾ 

6-2 215 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿      

      ﴾ 
63 282 

﴿                 

                  

             

        ﴾ 

33-35 652 

﴿               

                ﴾ 
78 283،27 

﴿                  

            ﴾ 
63 378 

﴿            

               

  ﴾ 

57-52 117 

﴿                   

                 

         ﴾ 

65 26 



 

 

3254 
 

  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿              

                

  ﴾ 

85 566 

﴿            ﴾  58 263 

﴿                 

     ﴾ 
38 5357 

﴿               

                

 ﴾ 

7-2 5532،117 

﴿              ﴾ 1 713 

                

         

1 325 

                  

    

6 257 

               

 
 

 

33 522 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

      
 

 68 326 

                

    

533-
535 26 

                     

                    

    

75-76 177 

                  

           
6 265،251،186،133 

                           

             
55 172 

                 

                  

82 5336،226،226،616 

          13 
536  ،653  ،313  ،

686  ،5336 



 

 

3256 
 

  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

                 51 5382،5337،251،72 

                  51 5528،5523،5337  ،
5656 

                    

       

31 863 

     
 

 62 536 

             36 256 

﴿             

  ﴾ 7-2 222 

﴿       ﴾ 6 256 

﴿                  

                  

    ﴾ 

56 736،575،22 
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  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿             

       ﴾ 
55 522 

﴿   ﴾
 

 56 666 

﴿           

                 ﴾ 
8 5323 

﴿            ﴾ 8 5323 

﴿                

   ﴾ 
6 751،758،753 

﴿       ﴾ 6 272 

﴿       

       ﴾ 

62-33 237،726،688 

﴿         ﴾ 53-58 186 

﴿                  

    ﴾ 
37-32 5513،182 



 

 

3255 
 

  الصفحةالصفحة  رقمهارقمها  اآليةاآلية

﴿              ﴾ 6 258،182 

﴿                    ﴾ 86 863 

﴿          

       ﴾ 
57-63 866 

﴿                 ﴾ 2-2 5513 

﴿                ﴾ 62 5333 

﴿       ﴾ 6 5582،182 

*  *  *  * 
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 526 ..(و قوو ولالر ني)  .1

.ٍّ رج دلب ُفْسةزل  ، فقلل : أ ى دل  .5 ل لره غ غرد )م أة ُمم

 (أن غل  هبل ا

267،772 

،   أنرل أل ر  مرع ولالرامن أز زى رريل  سرول وهلل )  .6

 (فب ث ي إىل  لنحت فسل  رلو ل،)قلل: 

226 

 282 (... ون  بوو ولّسبع ولودقل )  .9

 575 (أ سل إلو ل فإلو  ا ت فا  ي هبل)  .2

 665 ( ن ع أ  مل ملهت غاو عو  ظ رو  ع إال مل ز)  .2

 228 (أمل وةملنحت إىل مل وئ ا ع)  .8

 251،762 (ومل ء و وحلد مل دلل ب ل )  .8

 5527،5573 (إلو وس  ل ولولومل   ث)  .4

ره فرانهحوه ،)  .11 إال  إلو نلءك  مرل   ارون ملمْغ زره  ُخُلقز

 (   لوو  هل ف  حت يف وة ض  فسلمل

233 

 226 (ف ي أملنحت إلو  دث ول نل دلحلدغ  ،    ول  ت)  .11

إلو ق لت ول أة رادو ، مل  ق ل   ى  ضع مل يف دة  رل )  .15

 (إن كلنت  لمال

5536 

إلو م  دلل ة رحت    رلن  أ د رون لولرحت ، د ر  وهلل إلو رل )  .16

ملهررل ، ف ررو غل ،  خلررق سررا  ل  دفررغل  نلرردغل 

 (... حلا ل  رهلم ل 

272،166،165،116 
 ،5363   ،5532    ،

5582   ،5582 
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 5513،5538 (ولغ  إىل وم أة غذو ، فإن وروفت فل مج ل)  .19

 5533،5533،575 (ولغبي   ى  لدي)  .12

 526 (...فإنه لوا لهل أن مققل ولة غق ، وس اخ ن)  .12

 333 (رال ر  ل إن لئت ، فإنه سوا و ل مل قد  هللو)  .18

 232 (... أال كله   وع ،  كله  مسؤ ل رل  رو ه)  .18

 686 ( أة إال كلن  للث ام ول وةلنأال ال خيلون  نل دلم)  .14

أمل   ي أن مازو  ولدجلي نه  آن رل  إىل زغرد درل  ل  رحت )  .51

 (... أسلمحت دل زغد 

768 

إن أ دك  جُياع خلقه يف دةل أمه أ د رني غومرل  ،  ر  )  .51

 (... غهون رلقحت مثل للع

173،111،187 ،
256  ،5338 ،5535 

  دررره إن أ ررق ولرشررر   أن  وفرروو دررره مررل وسررر حلل )  .55

 (ول    

232 

 635 (إن أفضل مل  دو غ   ده وحلجلمحت)  .56

إن وحلالل دني ،  إن وحل وم دني ،  دو  ام م  ب ل  ال )  .59

 (...غ لا ل كثري مل ول لس 

125،158 

إن وهلل أنال ولردوء  ولرد وء ،  ن رل لهرل ملوء مل وء ، )  .52

 (ف دو  و  ال  دو  و دح وم

637 

،  ول سرررولن ،  مرررل  إن وهلل جترررل ز ررررل أم ررري وخلةرررا)  .52

 (وس ه غوو رلوه

372 
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إن وهلل را  نل  كل دلل    ملهرل ، غقرول : غرل  ب )  .58

 (...نة حت ، غل  ب رلقحت ، غل  ب مضاحت 

5538،116 

 283 (إن وهلل را  نل غقول : أنل ر د ظل ربدي ت)  .58

إن وهلل   سرروله  رر م دوررع وخلارر   ولو ررحت  وخل اغرر  )  .54

 ( وةص لم

688 

 228 (  إلو رال أ دك  راال أن غ ق هإن وهلل حي)  .61

إن ول ة ررحت  قررع يف ولرر    أ د ررني لولررحت ،  رر  غ  ررو  )  .61

 (رلو ل وللع

5538،166،165 

 162 (... أن ول هل  يف وجللغلوحت كلن رج أ د حت أنحلء)  .65

 5656 (إن ململءك   أمووله   أر واه  رلوه    وم)  .66

 887 إن لع مل وةن  رج قد  ن بع  ن ق ع  .69

 22 (،أمل  وهلل إين ةخ لك  هلل أن   ولذغل قل   كذو  كذو)  .62

 285 (ونه  إلو ل ، فإنه أ  ، أن غْؤملم دو هام)  .62

رجز ول و رني ، رهرو  )  .68 ونه  و ،فإن نلء  ده أزْسحز ز أزمْلرز

لَّجز ولسلقني ، فال أ س  روغا و إال قرد  دز وةلو ني ، خز

 (صدق رلو ل

786 

ة إلو كرلن لا ن رل رلو رل ى للار أ إنام ول  قرحت  ولسره)  .68

 (ول ن حت

753 

حت أغررلم أ  إنرام غري  كضرحت مررل ول روةلن ف حويضر سر )  .64

 (سب حت أغلم يف رل  وهلل

16 
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،  إلو  رد أخلف، آغحت ول لفق  الث: إلو  دث كذب)  .91

 ( إلو و متل خلن

222 

إىل أت دل ك ر  ربوبرل فقةرع   د    سول وهلل)  .91

 (م ه ر قل    كووه رلوه

635،637 

لء ،  أزْنهمُحوو إلو  أل)  .95 وْنهمُحوو وةْك ز  283 (ري و ل ة ه  ،  ز

 رردو  و ربررلمل وهلل ؛ فررإن وهلل سرربحلنه مل غضررع ملوء إال )  .96

 ( اع م ه ل لء إال وهل م

636 

 318،23 ( ا نوو ولومل مل ولولومل؛ فإين مهل   ده  وةم )  .99

 386 (خ لء أم ي ول ولم)  .92

ج ولربالء  ملخرول ني ول ر  ررولر أة ولسروملوء درخرّي )  .92

  (،  دني ولدرلء  ول لفوحتوجل حت

5526 

 333،336 (للع ولوأمل وخل ي)  .98

 5518،5513 ( ن  ولو وملغحت  وجل  وحت)  .98

رج رثامن دل مه ون ول ب ل  لو   مل  سول وهلل )  .94

 (ألن له الخ  و ل

22 

 283،286 (ول الع حلاحت كلحاحت ول س )  .21

 5365،5385،5332 (سل ل ك  محلت ده)  .21

سوهون يف آخ  أم ي أنرلس حيرد ونه  مرل مل  سرا وو )  .25

 (أن    ال آدل ك  ، فإغلك   إغلغ 

262 
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 16 (ول    غهذو  غهذو)  .26

 521 (...ص  لن مل أغل ول ل  مل أ مهل )  .29

رج ول ء ولسل  ولساع  ولةلررحت فروام أ رر   كرر ه ، )  .22

  (إال أن غؤم  دا  وحت

233 

ل وهلل ، إين قررد فجررلء  ولالمدغررحت فقللررت : غررل  سررو)  .22

 (زنوت فة  ين

5531،5538 

 637 (يف وحلبحت ولسوملوء ل لء مل كل ملوء إال ولسلم)  .28

 321 (ق لوه ق ل   وهلل)  .28

ى ق)  .24 قز د د أدوه ولرذي ُغرْدرز
قا وْسُ ْلحم ىض أن كل ُمْس زْلحز

ُ ُه ، فقىض أن كل مل كلن مل أمحت غاله رل  لُه  ز ز ز رز له وملَّ

ُه ،  لوا له ممل قس  غوم أصلهبل فقد حلق دال و قز ْس زْلحز

 (...قبله مل ولريوث يشء 

782 

 5586 (قىض يف وم أ ني مل غذغل وق  ل ل)  .21

 723 (كلن إد وغو  مسوا ل له يف روويل ولدغ حت)  .21

ْغج غ ريل ، )  .25 كرلن  نرل يف د ري إرسوئورل غقرلل لره ُنر ز

 (...فجلء ه أمه فدر ه فادى أن جيوب ل 

787 

 338 (أ ومل وهلل أن خيلقه مل  س ةع أن   مله كذدت هيومل ، إلو)  .26

 636،878 (كرس ره  ولوت كهرسه  ول  )  .29

 262 (كل رش  لوا يف ك لب وهلل ف و دلرل)  .22



 

 

3294 
 

دوٌ  )  .22 ُأ فرو ل د ل رححت وله لب ف ي خم الة ال ُغْق ز  5577 (كل  صز

 5336،333 (ك ل ن ال رج ر د ول بي )  .28

ء ، فقل رل : غرل لروا ل رل نسرل ك ل ناا  مع ول بري )  .28

 ( سول وهلل ، أال نس خيص ا ف  لنل رل للع

332 

 562 (...ال  اول أم ي دخري مل مل غ ش فو    لد ولانل )  .24

 5325،5376،5375 (...ال  ورا  لمل   ى  ضع )  .81

،  526،  526،  577 (رضو  الرض    ال)  .81
617  ،333  ،311  ،
365  ،836  ،862  ،
888  ،812  ،867  ،

825  ،266 
 377 (ال رلرحت لخلوق يف م  وحت وخلللق)  .85

 527 (ل ربد   ى غؤمل دللقد  خريه  رشهال غؤم)  .86

 526 (ال غبولل أ دك  يف وللء ولدوئ )  .89

 285 (ال حي م مل ول الع إال مل أن ا ول ه  ،  أنبت وللح )  .82

ال حيل الم ئ غؤمل دلهلل  ولووم وآلخ  أن غسقي ملءه )  .82

 (ز ع عريه

288،233،772 

 681 (ال خيلون  نل دلم أة إال مع لي م م)  .88

ال غرراول غسرر جلب لل بررد مررل مل غرردع دررإ   أ  قةو ررحت )  .88

   ) 

221 
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ال غ ه  ول نل إىل رو ة ول نل ،  ال ول أة إىل ررو ة )  .84

 (ول أة

663 

 767 (، أ  نه  ل لع قبلت، أ  عاا )  .81

، ر رل دلئ  ل  مب ل،  لل هبل  سلقو ل، ل ل وهلل وخلا )  .81

 (  لمل ل  ولحاولحت إلوه ، رل غل  م  فغل

573 

 562 (ل ل وهلل مل رال رال قوم لو )  .85

لهل ملوء مل وء ، فرإلو أصرو  مل وء ولردوء در أ درإلن وهلل )  .86

 (را  نل

636 

 526 ( لفل  ولة غق لُهلّ )  .89

مل  ه   ول ل  حت يف قوم قط   ى غ ل روو هبرل إال ف رل )  .82

ي مل  هررل مضررت يف فررو   ولةررلرون  وة نررلع ول رر

 (ولذغل مضوو أسالف  

562 

 23 ( دل ك له فوام أرةو ه، ولل   أكث  ملله   لده )  .82

 377 (لو ملخلوغل مل خ نوو م  ل ، إنام ولةلرحت يف ول    )  .88

 775 (لوا رج خلئلا  ال ُم ْ ز م ا  ال خُمْ زلماا قةع)  .88

 753 (لوا لع رلوه ن قحت)  .84

 576 (وممل أسه  كثريه فقلوله   )  .41

 363،636 (أنال وهلل ملوء إال أنال له ل لء مل)  .41

 526 (مل   كت د دي ف  حت أرض رج ول نلل مل ول سلء)  .45



 

 

3296 
 

مررل رضك لررو مررت قرربيل، فقاررت رلوررع فاسررل ع، )  .46

 (،   ملف  ع ك   ع،   صلوت رلوع

677 

إال أ لوو دان س   رقرلب  لمل ظ   يف قوم ول دل  ولان)  .49

 (وهلل را  نل

562 

لوه  أن ال    لوو ، مرل مرل نسراحت كلئ رحت إىل غروم مل ر)  .42

 (ولقولمحت إال  غي كلئ حت

336 

 685 (حتمو  ومل قةع مل ولب واحت   غي  وحت ف )  .42

 إلو أ ومل وهلل خلرق يشء ، مل مل كل وللء غهون ولولد )  .48

 (مل غا  ه يشء

853،62 

مل غ و  ولؤمل مل  ص   ال ن    ال سق   ال )  .48

 (ه ك   ده مل سوئل  ان   ى وهل  هياه إال

886 

ملء ول نل أدول ،  ملء ولر أة أصر   ، فرإلو ون ا رل )  .44

و دإلن وهلل   (...ف ال م ي ول نل م ي ول أة ، أزْلكز ز

272 

وللغ  دللق آن مع ولس  ة وله وم ول  ة  ولذي غقر  ه )  .111

 ( غ    ع فوه  غو رلوه للق له أن ون

886 

 526 (وةلنول أة إلو خ نت وس رشف ل ول )  .111

، ولرر أة رررو ة ، فررإلو خ نررت وس رشررف ل ول رروةلن )  .115

 ( أق ب مل  هون مل  نه  هبل   غي يف ق   دو  ل 

526 
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ولسلاون رج رش ر ر  ، إال رشررل  أ رل   ومرل  أ  )  .116

 (  م  الال  

237 

 377 (مل أم ك  م    دا  وحت وهلل فال  ةو وه)  .119

،  322،  327،  326 (مل  ةب    ال غ ل  م ه ر  ف و المل)  .112
326  ،321  ،832 

مل كلن غؤمل دلهلل  ولووم وآلخر  فرال غر ه.  وبرل مرل )  .112

 (ولسبلغل   ى مول

5326 

 157 (رل رس  ول حل  هنى ول بي)  .118

 871 (رل ولثلحت ول بي  هنى)  .118

 332 (أن غ ال رل وحل ة إال دإلهنل هنى  سول وهلل )  .114

 156 (لرل دوع رضوب وجلا  هنى  سول وهلل)  .111

 637 (غي مل قد  وهلل)  .111

 ولذي ن يس دوده ، لوولهل أن غ ال فوه  ودل م غ  )  .115

 (... هام مقسةل 

683 

 527 (  ؤمل دللقد  خريه  رشه)  .116
 527 (  ؤمل دللقد  كله)  .119

 363 ( ن له مل ن له)  .112
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،  622،  665،  663 (،  لل لغ  وحلج  ولولد لل  و )  .112
732  ،732  ،786  ،
786  ،782  ،718  ،
717  ،712  ،726  ،
252  ،252  ،266  ،
233  ،236  ،5363 

 887 ( له  ل رج قد  ن ق ع أ  ن بع)  .118

 523 (رلوه   زق ل  كسوئل دلل      هللّ )  .118

 522  (...و  ظ وهلل حي هع ، غل عالم )  .114

 381 (غل م رش ول بلب مل وس ةلع م ه  ولبلءة فلو ا  )  .151

 286 ( م مل ول س حي م مل ول الع مل حي)  .151

غرردخل وللررع رررج ول ة ررحت د ررد مررل  سرر ق  يف ولرر    )  .155

 (دا د ني ، أ  سسحت  أ د ني لولحت

5538،166،165 

*  *  *  * 
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  ول  ححتول  ححت

دررررررررل ربررررررررد وهلل  (إلو ظ   ولانل يف ق غحت ألن وهلل هبالك ل)  .1

 مس ومل
146 

 ق غررحت ألن إلو ظ رر  ولانررل  ول دررل يف)  .5

 (هبالك ل

دررررررررل ربررررررررد وهلل 

 مس ومل
146 

إلو كلنررت وةمررحت رررذ وء مل غسرر  ئ ل )  .6

 (إن للء

ربررررررررد وهلل دررررررررل 

 را 
1142 

إن ول ة حت  هون يف ولر    أ د رني، )  .9

 (    هون رلقحت أ د ني

ربررررررررد وهلل دررررررررل 

 مس ومل
1162 

إن ول ة حت ل س ق  يف ولر    أ د رني )  .2

 (لولحت      حد  ململ  

 ربررررررررد وهلل دررررررررل

 مس ومل
1169 

 أن ومرررر أة نررررلء  إىل ررررريل )  .2

قرد : فقللرت  أللص  ز ن رل رلق رل،

 .( ضت يف ل    الث  ول

دررررررررل أت  ررررررررريل

 رلل 
1194،24 

 كلن غلوط  أن را  دل وخلةلب)  .8

 ...(أ المل وجللغلوحت دال وملرلغ  

راررررررررررر  درررررررررررل 

 وخلةلب
892 

إهنرررل ال  هرررون مررروء ملة   رررى متررر  )  .8

 (دلل ل و  ولسبع

ررررررررريل دررررررررل أت 

 رلل 
1198 

أغررام ومرر أة فقررد  ز ن ررل فلرر   ررد  )  .4

 ...(أغل غو فإهنل    ه  أ دع س ني

راررررررررررر  درررررررررررل 

 وخلةلب
1198 

جتلا  س حت ألر   ، فرإلو مل غسر بل هبرل )  .11

 (محل ،    د دثال حت أل   ، فذلع س حت

راررررررررررر  درررررررررررل 

 وخلةلب
1188، 1191 
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  ول  ححتول  ححت

 ف ررت إلورره ومرر أة قررد عررلب ر  ررل )  .11

ز ن ررل سرر  ني، فجررلء  غرري  رربج، 

 (   را  د مج لف

راررررررررررر  درررررررررررل 

 وخلةلب
1195 

راررررررررررر  درررررررررررل  (ر ل را  )  .15

 وخلةلب
1148 

ل رررل وهلل ولوولرررام   ولو  رررام ، )  .16

 ول  ا ررل   ول  لجررل  للحسررل، 

 (ولاريو  خلق وهلل

دررررررررل ربررررررررد وهلل 

 مس ومل
1112 

مل  اغد ول أة يف وحلارل ررج سر  ني )  .19

 ( ال قد  مل غ حول ظل ولاال

 رلئ حت د ت أت دهر 

 ول دغق 
1191 

مررل ول سررلء مررل ماررل ررشررة ألرر  ، )  .12

 م  ل مل مال  س حت ألر  ،  مر  ل 

  (مل  اغد يف وحلال  م  ل مل   قن

ربررررررررد وهلل دررررررررل 

 ربلس
1121، 1194 

راررررررررررر  درررررررررررل  (غل أرلا  ل أنع رقو )  .12

 وخلةلب
118 

غررو ولررذي إلو أصررلد ه م رروبحت  يض )  .18

 ( ر   أهنل مل وهلل

دررررررررل ربررررررررد وهلل 

 مس ومل
148 

أن  نال  كلن خي ل     مل رل را )  .18

 (ول بولن، فقةع مل لك  ول بي فضا ه

راررررررررررر  درررررررررررل 

 وخلةلب
641 

غل م رش وةربلء  ولبورلر ة  ول ةببرني، )  .14

، فلواخرذ  مل رللج م ه  إنسرلنل  أ  ملودرحت 

 ...(ل  سه ول وءة

ررررررررريل دررررررررل أت 

 رلل 
911 

*  *  *  * 
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 144 وحل  يأت ول ا  ودل  .1

، 891، 816، 222، 682، 515، 142، 188، 182 ودل  واوحت  .5

895  ،882  ،1188  ،1146  ،1121  ،1126 

 955،551 ودل ن غ  ولة ي  .6

ودرررررررررل  جررررررررر    .9

 ول سقالين
1161،225،298،682،626،698 

 281،282 وهلو ايودل  ج    .2

 1141،1191،1168،644،611،96 ودل  ام  .2

 222،226،225 ودل  ن   .8

 642 ودل  لد ) وجلد (  .8

 1111 ودل  لد ) وحل ود (  .4

 1122،281 ودل رلددغل  .11

 892،641،618 ول  ودل ربد  .11

 91 ودل ول  ت  .15

 1114،99 ودل فل س  .16

،   861،   851،   288،   228،   281،   618،   591 ودل قدومحت  .19

828   ،829   ،825   ،1161   ،1181   ،1186   ،

1141  ، 1111   ،1115  ،1148 
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 684، 688، 682، 688، 622،  511،  511،  141 ودل ولقو   .12

،645 ،649 ،642 ،648 ،981 ،218 ،298 ،221 

،225 ،226 ،229 ،222 ،222 ،228 ،224 ،221 

،281 ،814 ،856 ،852 ،898 ،894 ،818 ،818 

،814 ،882 ،1121 ،1186 ،1146 ،1122 

،1189 ،1148 

 1194،221،298،181 ودل كثري  .12

 88،894،642،649 ودل م ل.   .18

 1111،688،599 ودل ول ذ   .18

 91 ودل نجو   .14

 28،195،28 ودل غبحت  .51

 1122 ودل وهلامم  .51

 884،851 أدو   و حت  .55

 68 ولةو  ول  بي وأد  .56

 649 أدو غ ج  .59

 1128،92 غوسف وأد  .52

 1165،864،646 أمحد دل   بل   .52

 282،698،692 ولباوي  .58

 1124،  881،  862،  268،  214 غدده  أدو ز  .58
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 1141،288،928 ولبوضل ي  .54

 615 نذومحت وةسدغحت  .61

 596،551 وجل لص  .61

 22 مح حت د ت نحش  .65

 918،698،692 وخلةلت  .66

 626 ول وزي  .69

 112 ول وع  وةص  لين   .62

 248 )ول لف ي(ولا ك   .62

 1189،1162،814،289 ولرسخيس  .68

 1165 س ود دل ولسو   .68

 1189،996 ولسووري  .64

 82 ول لربي  .91

 1141،1126،888،861،118،95 ول لف ي  .91

 21 رشغ.  .95

 1189،  1186،  1161،  1146،  1194،  1162  ول وكلين  .96

 1121،1192،1164 ولةحل ي  .99

 84 رثامن دل مه ون  .92

 988،999،688،682،522 ول ا دل ربد ولسالم  .92

 181 را ون دل   ني  .98



 

 

3194 
 

 1162،  82 ولااويل  .98

 1146،1182،1125،1192،895،891،885،984 ولق ويف  .94

 242،  289،  281،  282،  281،  684،  612،  88 ولق ربي  .21

 ،1161  ،1162 

 851 ولهلسلين  .21

 1162،1169،1184 مللع دل أنا  .25

 612 ولح  ولة ي  .26

ماررررررررد ولخ ررررررررل    .29

 ولسالمي
182 

 92 دل وحلسل ماد  .22

 122 ماد ريل ولبل   .22

 1168 اينول  .28

 41 سل م قل دل غ  .28

 1111،858،898،298،591 ول و ي  .24

*  *  *  * 
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إلو   ل اررررررت م سررررررد لن   ررررررري )  .1

و دل  هلب أخ  ام  (أرهار ام رض  

954 ،992 ،928 ،928 ،982 ، 988، 

494، 1111، 1122 

 –أ  ول ررر     -وةصرررل يف وةدضرررلع )  .5

 (ول ح غ 
841،292،585 

 ،921 ،958 ،668 ،658 ،591 (وةصل يف وةلولء وإلدل حت)  .6

1114، 1159 

 182 (وةصل يف ولضل  ول ح غ )  .9

 1519،612 (وةكث  له  ه  ولهل)  .2

 218،989 (وةمو  داقلصدغل)  .2

 فررر  وإلمرررلم ررررج ول رورررحت م رررو  )  .8

 (دلل لححت
469،466،682 

 ،992 ،969 ،581 ،588 ،555،585 (وحللنحت   ال م الحت ولرض  ة)  .8

498 ،1115 

 1519 (وحله  للالل   ول لمل  ال  ه  له)  .4

 241،219،621،581،582 (مل ء ول لسد مقدم رج نل  ول لل.)  .11

 499،469 (ولدفع أقو، مل ول فع)  .11

 1122،1122،982،928،961 (ولرض  وةلد غاول دللرض  وةخف)  .15

 422،216،662 (ولرض  ال غاول دللرض )  .16

 469 (دقد  وإلمهلن ولرض  غدفع)  .19

 495،469،981،666،182 (ولرض  غاول)  .12
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 1115،848،992 (ولرض  و   بو. ولحهو و )  .12

 511 (ول  ة دللالل   ول لمل  ال  ه  له)  .18

 469،249،662،614 (ال رض    ال رضو )  .18

 984 (ال غ ه   اري وة هلم د اري وةزملن)  .14

مل   م سدو  للذ غ رحت غبرل  للا رلححت )  .51

 (نححتول و
1128،249،552 

 1122 (مل قل ب ول ء غ ةي  هاه)  .51

 1122،1111 (ول قحت جتل  ول وسري)  .55

 428، 246، 252، 252، 922، 514 (ولوسلئل هلل أ هلم ولقلصد)  .56

،1514 

غ حاررل ولرضرر  وخلررلص لرردفع ولرضرر  )  .59

 (ول لم
461 

 1118،421 (غثبت  ب ل  مل ال غثبت وس قالال  )  .52

 1122،461،292،961 (غلخُي ل  أغون ولرّش )  .52

 294 (غا    يف ول وودع مل ال غا    يف عريغل)  .58

*  *  *  * 



           

 

 

 

3197 
 

 

ملو  وللةلئف لل رشر  -مل/ إك وم رل ت  -سؤول  نووب رل وحلال  ولوالملة  111 ( 1)

 م.5119 - 6  - ول وزغع 

 ،ول فغحتوله بحت -م ة ى كلمل  :مجع -سؤول  نووب يف خ وصوحت ول سلء  511 ( 5)

 .م5119غر/1952 - 1  -ولهوغت  ،وإلسه د غحت -مه بحت وإلملم ولذغبي 

 -م 1488 -درري    -ملو  وله ر  ول لاورحت  -صردغق  سرل خرلن  -أدجد ول لروم  ( 6)

 .ربد وجلبل  زكل  :مقوق

ملو  ول  رلئا للةبلررحت  -مل. ماد سرلوامن وةلرق   -أدحلث ون  لملغحت يف ول قه ولةبي  ( 9)

 م.5112غر/1952 - 1  -ن رام - ول رش  ول وزغع 

ملو  ول  رلئا لل رشر  -مل. مارد ن رو  غلسرني  -أدحلث فق وحت يف قضلغل ربوحت م ل ة  ( 2)

 م.5111غر/1951 - 6  -وة ملن  - ول وزغع 

وةملنحت ول لمحت هلوئحت كبل  ول لامء  -أدحلث غوئحت كبل  ول لامء دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت  ( 2)

 .م5115غر/1956 - 1  -

 -ريل دل ربد ولهليف دل ريل ولسبهي   لده ربد ولوغلب  -  ول  ل  وإلهبل  يف رش ( 8)

 .غر1489غر/1919- 1  -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت 

مارد درل أمحرد  - (ول ر    درشر  مورل ة)وإل قلن  وإل هلم يف رش  م حت وحلهرلم  ( 8)

 .لب لن -دري    -ملو  ول  فحت  -مول ة ول ل  

ول لرر   -مل.لرروقي زك غرل ول رلحلي  -الوررحت ول لقرو. ول ر لري وآل رل  ولو برحت ررج ر ( 4)

 .م5118غر/1958 - 1  -مف  -ملسوق  - وإلغامن لل رش  ول وزغع 

  



 

 

3195 
 

قضرلغل فق ورحت  ارال -مل.مارد  أفرت ررثامن  -إ بل  ول س  دللب احت ولو و ورحت  ( 11)

مةب حت وةخوة وةلرقلء  -م ل ة ل خبحت مل أسل ذة كلوحت ولرشغ حت  ولقلنون دللقلغ ة 

 .م5115غر/1955 -ولقلغ ة  -لةبلرحت وة فست 

ربرد ول اغرا دررل  -إ برل  ول سر   ن وره دللب راحت ولو و ورحت   ةبوقلئرل ولقضرلئوحت  ( 11)

ول  د  -دح   هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن  -مدو ي آل نلد  

 .غر1952/1952 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -ول ليل للقضلء 

دحر  مقردم ل ورل  -ماد دل م ل. أدو ملورس  -أ   ولبلر  يف ولسؤ لوحت وجل لئوحت  ( 15)

نلم رحت وإلمرلم مارد درل سر ومل  -كلورحت ولرشرغ حت  -ول قه أصول مل نحت ولدك و وه يف 

 .غر1959 -وإلسالموحت 

ربرد وهلل درل  -أ   ولب احت ولو و وحت يف إ بل  وجل وئ   ن و رل   ةبوقل ره ولقضرلئوحت  ( 16)

ول  د  -دح   هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن  - مبل ك وةمح ي

 .غر1959 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -ول ليل للقضلء 

دح  مقدم ل ورل  - أسلمحت دل أمحد دل غوسف وخلال ي -أ   ول دو ي يف ول ولم  ( 19)

دل سر ومل وإلسرالموحت نلم حت وإلملم ماد  -كلوحت ولرشغ حت  -مل نحت وللنس ري يف ول قه 

  .غر1958 -

دحر   - أمحد دل ف د دل محرني ول  رد - أ   ول دو ي يف ولة ل ة  ول الة  وحلج ( 12)

نلم حت وإلملم ماد دل سر ومل  -كلوحت ولرشغ حت  -مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1952 -وإلسالموحت 

 ربد وهلل آل ول وخ غ لم دل ربد وللع دل -أ   ول ق وحت وحلدغثحت يف وخلال  ول ق ي  ( 12)

نلم حت  -ول  د ول ليل للقضلء  -دح  مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف ول قه ولقل ن  -

 .غر1952 -دل س ومل وإلسالموحت  وإلملم ماد
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دح  مقدم ل ول مل نرحت وللنسر ري  -ف د دل ربد ول محل ول  ل  -أ   رقومل وإلنل ة  ( 18)

 .غر1911 -دل س ومل وإلسالموحت  نلم حت وإلملم ماد -كلوحت ولرشغ حت  -يف ول قه 

 :ارال ك رلب - سرل ول لاري  -والن  لمل   اري ول  و، د اري ولاملن  ولهلن  ( 18)

غر/ 1912 -ولا ب  -ول دل   -كلوحت وآلملوب  ول لوم وإلنسلنوحت  -والن  لمل ول ق ي 

 .ماد ول  كي :  سوق -م 1442

 -مارد رريل ولبرل  مل. -إن وء ول جل ب رج وةن حت ولج ضرحت  وةن رحت ولسر  ب حت  ( 14)

اال دحوث ولرد  ة ولسلملسرحت لجارع ول قره وإلسرالمي ول بثرق ررل م هارحت ولرؤمت  

 .م1441غر/1911 - وإلسالمي

 - ملو  ولرردروة -أدررو دهرر  ماررد دررل إدرر وغو  دررل ول ررذ  ول وسررلدو ي  -وإلمجررلع  ( 51)

  .فؤومل ربد ول    أمحد مل. :مقوق -م 1485غر/1915 - 6  - وإلسه د غحت

 درل رريل درل مسر  / مل - وإلسرالموحت ولرشرغ حت يف   هاه ول وه  نيوجل إن لض ( 51)

 كلورحت - ولهوغرت نلم رحت - وإلسرالموحت  ولد وسرل  ولرشرغ حت ملحت - ولقحةلين ماد

 -  وخلاسرون ول ودرع ول دمل - ررشة ولثلم حت ولس حت - وإلسالموحت  ولد وسل  ولرشغ حت

 .م5116سب ا /غر1959  ن 

مل. ربرلس  -أ هرلم يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ملإن لض وحلال  مل غو   رلوه  ( 55)

 م.1444غر/ 1914 - 1  -ولقلغ ة  -ولدو  ولثقلفوحت لل رش  -لوملن 

 ولةلر  ربرد لرحل حت/ مل - وإلسرالمي ول قره يف  وإلدل رحت وحلهر  دني وإلن لض ( 56)

 .م5112 لل رش وجلدغدة وجللم حت ملو  - أمحد  سل

 ولردغل س د/ مل - سالموحتوإل ولرشغ حت أ هلم اوء يف والع  لب ن ني إن لض ( 59)

 كلوررحت - ولهوغررت نلم ررحت - وإلسررالموحت  ولد وسررل  ولرشررغ حت ملررحت - غرراليل مسرر د

  وة د رون وحلرلملي ول دمل - ررشة وخللمسحت ولس حت - وإلسالموحت  ولد وسل  ولرشغ حت

 .م5111 غونوو/غر1951 وة ل  دوع -
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ارال دحروث  -مل.  سرلن   حرو   - وإلن لض يف ولدغل  ولةر   ولقرلنون ( 52)

م 1486ملغو  59غر ولووفق 1916ل بلن  11 - (وإلنجلب يف اوء وإلسالم)ند ة 

 .م1441 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هاحت ولة  وإلسالمي  -ولهوغت  -

 - 1  -مل/ ربررد ول  ررل  ماررومل إمل غررا  -وإلن ررلض مررل م هررو  إسررالمي  ( 52)

 .م1442غر/1912

مه برحت ول  ضرحت  -مارد درل ربرد ولوو رد ولضرولء ولقرد   -وة لملغ  ولخ ل ة  ( 58)

ربد وللع دل ربردوهلل  :مقوق -م 1441غر/ 1911 - 1  -مهحت وله محت  -وحلدغثحت 

 ولدغش.

 وإلسالموحت  ولد وسل  ولرشغ حت ملحت - غلسني ن و  ماد/ مل - وإلن لض أ هلم ( 58)

 ول دمل - ولسلملسحت ولس حت - وإلسالموحت  ولد وسل  ولرشغ حت كلوحت - ولهوغت نلم حت -

 .م1484 أد غل/غر1914 ن مضل - ررش ولثلل 

مل. إدر وغو  درل مارد قلسر  درل مارد  -أ هلم وإلن رلض يف ول قره وإلسرالمي  ( 54)

 .م5115غر/1956 - 1  -د غةلنول  -وحلهاحت  -  و  

أمحد إد وغو  دع    -أ هلم وة وول ول خ وحت يف ولرشغ حت وإلسالموحت  ولقلنون  ( 61)

 - 2  -ووث وله بررررحت وةزغ غررررحت للرررر - وصررررل رررررالء ولرررردغل أمحررررد إدرررر وغو  

 م.5116غر/1959

دحر  مقردم  -  فلء د ت ربد ول اغا ولسروغل  -يف ول قه وإلسالمي  وةمأ هلم  ( 61)

نلم ررحت وإلمررلم ماررد دررل سرر ومل  -كلوررحت ولرشررغ حت  -ل وررل مل نررحت وللنسرر ري يف ول قرره 

 .غر1912 -وإلسالموحت 

 -ربرد وإللره درل سر ومل ولسروف  -أ هلم وةم وض ول دغحت يف ول قره وإلسرالمي  ( 65)

نلم حت وإلملم مارد درل  -كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1952 -س ومل وإلسالموحت 
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وةس لل ولردك و   سرل أدرو رلئ رحت  -أ هلم د ل ولق و و  ول النوحت ول ريغحت  ( 66)

 .( لمد )وس  ل ي أم وض كج   مدغ  نلم حت ول دل  ولور ي ولسوملون

 دحر  -ربد وهلل دل را  دل ماد ولسرحوبلين  -سالمي أ هلم ولبوئحت يف ول قه وإل ( 69)

نلم رحت وإلمرلم  -كلورحت ولرشرغ حت  -مقدم ل ورل مل نرحت ولردك و وه يف ول قره وإلسرالمي 

 .غر1952 -1952ول لم وجللم ي  -دل س ومل وإلسالموحت  ماد

دح  مقدم ل ورل  -س د دل ربد ول اغا ول وغ خ  -أ هلم ول لقو. عري ولةبو ي  ( 62)

نلم حت وإلملم ماد دل سر ومل وإلسرالموحت  -كلوحت ولرشغ حت  -ري يف ول قه مل نحت وللنس 

 .غر1914 -

مل. ماررد دررل ماررد ولخ ررل   -أ هررلم وجل و ررحت ولةبوررحت  وآل ررل  ولو بررحت رلو ررل  ( 62)

 .م1449غر/1912 - 5  -ندة  -مه بحت ول حلدحت  -ول  قوةي 

 هارويل مقردم دح   -أمحد دل ماد ولةوع  -أ هلم وجل ني يف ول قه وإلسالمي  ( 68)

نلم ررحت وإلمررلم  -ول  ررد ول ررليل للقضررلء  -ل وررل مل نررحت وللنسرر ري يف ول قرره ولقررل ن 

 .غر 1916 -دل س ومل وإلسالموحت  ماد

ملو   -ماررد دررل إدرر وغو  عررلن  دررل رارر   -أ هررلم وجل ررني يف ول قرره وإلسررالمي  ( 68)

 غر.5111غر/1951 - 1  -ندة  -وةندلا وخلرضوء 

دحر   -نرلغف درل رروض وحلر ت  -ول قه وإلسرالمي أ هلم وجل ني  وحللمل يف  ( 64)

نلم رحت  -ول  د ول ليل للقضلء  - هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر 1649-1646 -دل س ومل وإلسالموحت  وإلملم ماد

دحرر  مقرردم ل وررل مل نررحت  -أمحررد  سررني سرر ود  -أ هررلم وحللمررل يف وإلسررالم  ( 91)

درل سر ومل  نلم رحت وإلمرلم مارد -ول  د ول ليل للقضلء  - ولدك و وه يف ول قه ولقل ن

 .غر1912 -وإلسالموحت 
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دحر   هارويل مقردم ل ورل  -رلصر  درل ربرد وهلل ولةروع  -أ هلم وحلقل ولةبوحت  ( 91)

نلم رحت وإلمرلم مارد درل  -ول  د ول رليل للقضرلء  -مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر1952/1952 -س ومل وإلسالموحت 

 بور  درل أدرو وحلسرل رريل درل مارد  -ولسلةلنوحت  ولوالغرل  ولدغ ورحت وة هلم  ( 95)

 .لب لن -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ولل  ملي 

ولجلررا ولررور ي -مل.أمحررد رش  ولرردغل  -وة هررلم ولرشررروحت لألرررامل ولةبوررحت  ( 96)

 .م1486غر/1916 -ولهوغت  -للثقلفحت  ول  ون  وآلملوب 

مل/ ولسرود  -روومرل ولو و رحت  ول هرل    وة هلم ولرشرروحت  ولقلنونورحت لل ردخل يف ( 99)

 م.5115غر/1956 - 1  -ماومل ربد ول  و  م  ون 

 -مل. مارد خللرد م  رو   -وة هلم ولةبوحت ول  لقحت دلل سلء يف ول قره وإلسرالمي  ( 92)

 .م1444غر/1914 - 1  -وة ملن  -ملو  ول  لئا لل رش  ول وزغع 

 -رراّمن  -بحي رريل لغرلب زغلمل ص -أ هلم رق  وإلنسلن يف ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 92)

 م. 1442 - 1  - وة ملن

أ.مل  سرلن صرال  ربرد وجلبرل   -أ هلم ول الورل  ولقوفرغحت  مووفقرحت ول غضرحت  ( 98)

ارال دحروث  - ( ئوا قس  ول سلء  ولوالملة داس   ى وللع ربرد ول اغرا دجردة)

 (  غحت رشروحت لب ل ولقضلغل يف ر  ول سلء  ول ولورد)ولل قى ولةبي ول ق ي د  وون 

ولدغ غرحت   هرو   - م5116غولورو  (8-2)غر ولووفرق 1959مجلمل، وة ىل  (2-8) -

ول لمحت لل ؤ ن ول حوحت دا ةقحت مهرحت وله مرحت ممثلرحت يف مس  ر ى ولروالملة  وةر رلل 

 .ندة - دجدة دلل  ل ن مع إملو ة ول وروحت ولدغ وحت د ححت مهحت وله محت
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 ة دل  سني ول    ولرشغفمحاأ.مل  -أ هلم ول الول  ولقوفغحت  مووفقحت ول غضحت  ( 98)

  غحت رشروحت لب ل ولقضرلغل يف رر  )اال دحوث ولل قى ولةبي ول ق ي د  وون  -

 -م 5116غولوو  (8-2)غر ولووفق 1959مجلمل، وة ىل  (8-2) - (ول سلء  ول ولود

  هو  ولدغ غحت ول لمحت لل ؤ ن ول حوحت دا ةقحت مهحت وله محت ممثلحت يف مس   ى ولوالملة 

 .ندة -دة دلل  ل ن مع إملو ة ول وروحت ولدغ وحت د ححت مهحت وله محت  وةر لل دج

 -مسلرد دل ربرد وهلل وحلقورل  -وة هلم ول ق وحت ول  لقحت د ال  ولرسرلن  آ ل ه  ( 94)

 -ول  رد ول رليل للقضرلء  -دح   هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر1952/1952 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت 

دحر   هارويل  - مارد درل ربردوهلل ولةورل  - درللوالملةوة هلم ول ق وحت ول  لقرحت  ( 21)

نلم رحت وإلمرلم  -ول  د ول ليل للقضرلء  -مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر1952/1958 -ماد دل س ومل وإلسالموحت 

دحر   -  سرني غوسرف ول بورديل -وة هلم ول ق ورحت ل رووزل وإلنجرلب ولةبورحت  ( 21)

نلم رحت  -ول  د ول ليل للقضلء  - هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر1959/1952 -وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت 

ملو   -ريل دل أمحد درل سر ود درل  رام ولهرلغ ي  -وإل هلم يف أصول وة هلم  ( 25)

 .م1489غر/1919 - 1  -ولقلغ ة  -وحلدغ  

 - ملو  وله ررلب ول ر ت -رريل درل مارد وآلمردي  - هلم وإل هلم يف أصول وة ( 26)

 .مل. سود وجلاويل :مقوق -م 1482غر/ 1912 - 5  -دري   

لر لب  -وإل هلم يف متووا ول  رل ، ررل وة هرلم   فرفل  ولقرليض  وإلمرلم  ( 29)

 .ولدغل أدو ول بلس أمحد دل إمل غا ول  و  دللق ويف
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ملو   - (زي وحل  ي ول  و  )دلجل لصأدو ده  أمحد دل ريل ول و -أ هلم ولق آن  ( 22)

 .م1446غر/1919 -لب لن  -دري    -ول ه  

أدو ده  ماد دل ربد وهلل وةندليس ولللهي ول     دلدل ول ر ت  -أ هلم ولق آن  ( 22)

 .1  - لب لن -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -

ل دحر  مقردم ل ور - لورد درل مارومل قرل ئ  -أ هلم وللون يف ول قه وإلسرالمي  ( 28)

نلم حت وإلملم ماد دل سر ومل وإلسرالموحت  -كلوحت ولرشغ حت  -مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1952 -

 -مل.رلئ ررحت أمحررد سررلمل  سررل  -وة هررلم ول  ررلحت دلحلاررل يف ول قرره وإلسررالمي  ( 28)

 - 1  -لب رررلن  -درررري    -ولؤسسرررحت وجللم ورررحت للد وسرررل   ول رشررر  ول وزغرررع 

 .م5118غر/1954

مل.سرل ة  -   وإلنجلب  م ع وحلارل يف ول قره وإلسرالمي وة هلم ول  لحت دلل ق ( 24)

 - 1  -لب رررلن  -درررري    -ملو  ولب رررلئ  وإلسرررالموحت  -لرررليف سررر ود وهلرررلن ي 

 .م5118غر/1958

ملو   -حيورى ربرد ولر محل وخلةور   -أ هلم ول أة وحللمل يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ( 21)

 م.1448غر/1918 - 1  -وة ملن  -ول  لئا لل رش  ول وزغع 

ملو  ولهولن للةبلرحت  ول رش  -مل. ربد ول لود قلس   -لم ول أة وحللمل  محل ل أ ه ( 21)

 م.5112غر/1952 - 1  -ول غلض  - ول وزغع 

 -غوسرف درل ربردوهلل وةمحرد  -أ هلم نقل أرضلء وإلنسلن يف ول قه وإلسرالمي  ( 25)

 نلم حت وإلملم ماد درل -كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف ول قه 

 .غر1952 -س ومل وإلسالموحت 
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اررال دحرروث  - خللررد  لررود وجلاررويلمل.  -أ هررلم نقررل وخل ررو ني  ولبوضررني  ( 26)

 .ولد  ة ولسلملسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

دحر  مقردم ل ورل  -سر د درل ربرد ول اغرا ول روغ خ  - أ هلم وهل دسحت ولو و وحت ( 29)

نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسرالموحت  -وحت ولرشغ حت كل -يف ول قه  ولدك و وهمل نحت 

 .غر1958 -

نى ( 22) دحر  مقردم ل ورل  -  لن د ت ماد دل مسر ومل ولقحةرلين  - أ هلم  لد ولاي

نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسرالموحت  -كلوحت ولرشغ حت  -مل نحت ولدك و وه يف ول قه 

 .غر1958 -

 .دري   -ملو  ول  فحت  - لااويلأدو  لمد ماد دل ماد و - إ ولء رلوم ولدغل ( 22)

 -ولةلئف  -مه بحت ملو  ولبولن وحلدغثحت  -ربد ول لود قلس   -وخ ول  ن ا وجل ني  ( 28)

 م.5111غر/1955 - 1 

مل.ربرلس  -وخ ول  ن ا ولولومل  مدغده قبل أللقه   المل ه درني ولةر   ول قره  ( 28)

ا لل رشر ملو  ول  رلئ -ارال مل وسرل  فق ورحت يف قضرلغل ربورحت م رل ة  -أمحد ولبلز 

 .م 5111غر/1951 - 1  -وة ملن  - ول وزغع 

 زو ة  -ملحت ول دل  -غلين دل ربد وهلل وجلبري  -وةخةلء ولةبوحت يف مواون ولقضلء  ( 24)

 .غر 1952مجلمل، وآلخ ة  - 55ول دمل  -ول دل دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت 

 رشرر ولرردو  ولسرر وملغحت لل -مل.ماررد ررريل ولبررل   -أخالقوررل  ول لقررو. ول رر لري  ( 81)

 .م 1488غر/1918- 1  -ندة  - ول وزغع 

لرراا ولرردغل أدررو ربررد وهلل ماررد دررل م لرر.  -وآلملوب ولرشررروحت  ولرر . ول روررحت  ( 81)

 .لب لن -دري    -رلمل وله    -ولقدسى وحل بيل 
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صرال   -وإلملو ة ول لاوحت للا ل   ول جل غحت  فلسر حت ول ارل ولفريف ول رل   ( 85)

 .م1448غر/1918 -1  -لب لن  -ري   د -ملو  ولوسلم  -ولدغل  سل ولسويس 

ملو   -أدو وحلسل ريل درل مارد  بور  ولبفري ولرل  ملي  -أملب ولدنول  ولدغل  ( 86)

 .لب لن -دري    -مه بحت وحلولة 

ولب رلئ  ملو  -ماد درل إسرامرول أدرو ربرد وهلل ولبخرل ي وجل  ري -وةملب ول  مل   ( 89)

 فؤومل ربد ولبلقي. ماد :مقوق -م 1484غر/1914 - 6   -دري    - وإلسالموحت

وهلل قلس  دل ربد - (إمل و  ولرش ق رج أنووء ول   ق )مةبوع مع ول   ق للق ويف ( 82)

)م و رل رب رحت  -لب لن  -دري    -رلمل وله    -وةن ل ي ول  و  دلدل ول ل  

 .(غر1698ملو  إ ولء وله   ول  دوحت س حت 

 - (وجلررراء وة ل) ول رررل ة   ةبوقلئرررل وةصرررولوني ر رررد فو رررل ولخ لرررف وةمللرررحت ( 82)

 .م5116/  غر 1959 -1  -ول غلض -ول لد مه بحت -ول جل  وحلي ربد دل م ل. .مل

 - (وجلرراء ولثررلين)وةمللررحت ولخ لررف فو ررل ر ررد وةصررولوني   ةبوقلئررل ول ررل ة  ( 88)

 - 1  -ول غررلض  -مه بررحت ول لررد نررلرش ن  -مل.م ررل. دررل ربررد وحلرري ول جررل  

 .م5112غر/1952

أخالقول  ولام سرحت )اال دحوث ند ة  -يس دللل مل.  سلن لا -إلن ول غل  ( 88)

مرر م  (4-8)ول  قرردة يف ول غررلض يف ولرردة مررل  (أ نرره ول اوررا –ولةبورحت يف وإلسررالم 

 ولذي نهاه مس   ى وللع فو رل  ،م  5116مل س  (15-11)غر ولووفق 1959

 .ول خ يص  م كا وةدحلث دلل غلض

ملحق دثبت ند ة  - ويل ربد ولبلسط ول وخ / دد  ول -آ وء يف ول لقو. ول  لري  ( 84)

 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هارحت ولةر  وإلسرالمي  -وإلنجلب يف اوء وإلسالم 

 .م1441
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ملحرق دثبرت نرد ة وإلنجرلب  -ول وخ / ريل ولة ةل ي  -آ وء يف ول لقو. ول  لري  ( 81)

 .م1441 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هاحت ولة  وإلسالمي  -يف اوء وإلسالم 

ملو  ودل  - حيوى دل رش  ول و ي - (مع رش  ودل ملقوق ول ود) غحت ول و ونوة د  ( 81)

 .م 5111غر/ 1955 - 1  -دري    - ام 

ارال دحروث نرد ة )ولو و رحت  وهل دسرحت  -مل. مارد ولرا ويل  -وإل للمل وجلو ري  ( 85)

 -غرر56/2/1914- (  غرحت إسرالموحت - ولو و وحت  وجلو وم ولبرشي  ول ال  وجلو ي

 .هاحت ولة  وإلسالميسلسلحت مةبورل  م  -ولهوغت 

أدوولسر ومل  - (  سرري أت ولسر ومل)إ للمل ول قل ولسلو  إىل ماوغل ولق آن وله غ   ( 86)

 دري  . -ملو  إ ولء ولووث ول  ت  -ماد دل ماد ول امملي 

 -نررل  ولرردغل وةلبررلين ماررد  -إ  وء ولالوررل يف ألرر غج أ لملغرر  م ررل  ولسرربول  ( 89)

 .م 1482ر/ غ 1912 - 5  -دري    -وله   وإلسالمي 

 .م1484غر/1644 -ملو  ول ه   - ولاخمرشي ماومل دل را  - أسلس ولبالعحت ( 82)

وةلوون وحلدغثحت دللورورحت  -رلئدة  ص ي ربد وهللملي  -أسلسول  يف رل  ولو و حت  ( 82)

 .غر 1912 - 1  -

مج ورحت ولسرل   - ولسرل  ول رل ملحت  -أ.مل ماد  أفت رثامن  -وس ئجل  ول     ( 88)

مجرلمل، وة ىل  - دوع ولثلين  - (111)ول دمل  -سلملسحت  ول رش ن ولولس حت  - ول ل 

 .م 5111سب ا   –أعسةا  –غر/ غولوو 1955مجلمل، وآلخ ة  -

اررال دحرروث  -مل. سررلن   حررو   -وسرر خدوم وةن ررحت يف ولبحرر   ول ررال   ( 88)

 - ولررد  ة ولسلملسررحت لجاررع ول قرره وإلسررالمي ول بثررق رررل م هاررحت ولررؤمت  وإلسررالمي

 م.1441غر/1911
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 -غوسف درل ربرد وهلل درل ربرد ولر   -والس ذكل  وجللمع لذوغ  فق لء وةم ل   ( 84)

سرلمل مارد  :مقورق -م  5111غرر / 1951 - 1  -درري    -ملو  وله   ول لاوحت 

 ماد ريل م وض. ،رةل

والسرر  لملة مررل وةن ررحت ولج ضررحت أ  ولاوئرردة رررل وحللنررحت يف ول جررل ب ول لاوررحت  ( 41)

اال دحوث ولد  ة ولسلملسحت لجارع  -  إد وغو مل.مامون وحلل - ز ورحت وةرضلء 

 .م1441غر/1911 - ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي

والسرر  لملة مررل وةن ررحت ولج ضررحت أ  ولاوئرردة رررل وحللنررحت يف ول جررل ب ول لاوررحت  ( 41)

اال دحوث ولد  ة ولسلملسرحت لجارع  -را  سلوامن وةلق  مل. - ز ورحت وةرضلء 

 .م1441غر/1911 - ي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالميول قه وإلسالم

 -والس  لملة مل وةن حت ولج ضحت  ول لئضحت يف ز ورحت وةرضلء  إن وء ول جل ب  ( 45)

اال دحوث ولد  ة ولسلملسحت لجارع ول قره وإلسرالمي  -مل.ربدوهلل  سني دلسالمحت 

 .م1441غر/1911 - ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي

دحر  مقردم ل ورل  - ربرد وهلل درل أمحرد ولر مو. -ول قه وإلسرالمي والس ق و  يف  ( 46)

نلم حت وإلملم ماد دل سر ومل وإلسرالموحت  -كلوحت ولرشغ حت  -مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1958 -

 -ولقرلغ ة  -ملو  ول  ضرحت ول  دورحت  -مل. ماد سر د خلو رحت  -والس  سلخ ولبرشي  ( 49)

 م.5119

ملو   -مل.  وفورق مارد رلروون  -وحلردغ  والس  سلخ ولبرشي دني ولق آن  ول ل   ( 42)

 .م1448غر/1914 - 1  -ول  و ة  -ولوفلء للةبلرحت  ول رش  ول وزغع 

 1  -ملم رق  -ملو  ولقل   -مل. ماد نبول ول  وويت  -والس  سلخ ن غاحت ول ف  ( 42)

 م.5112غر/1952 -
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 .رامن - ملو  وإلرسوء -مجلل نلمل   -والس  سلخ  قلئق رلاوحت  ف ل ، رشروحت  ( 48)

ملو  أسررلمحت لل رشرر  - غررلض أمحررد ررروملة وهلل  -س  سررلخ يف مورراون وإلسررالم وال ( 48)

 .م5116 - 1  -رامن  - ول وزغع 

مل. كل م ولسرود ع رو   -والس  سلخ  وإلنجلب دني جت غ  ول لامء   رشغع ولسامء  ( 44)

 م.1448غر/1918 - 1  -ملو  ول ه  ول  ت  -

 -ملو  وجلول  -بد ول  غوسف دل ربد وهلل دل ر -والس و لب يف م  فحت وةصحلب  ( 111)

 .ريل ماد ولبجل ي :مقوق -م  1445غر / 1915 - 1   -دري   

غل أدررو وحلسررل ررريل دررل ماررد دررل رررا ولررد -أسررد ولالدررحت يف م  فررحت ول ررحلدحت  ( 111)

  - 1  -درري    -ملو  وله ر  ول لاورحت  -وله غ  وجلا ي ول     درلدل وة رري ربد

 .ملل أمحد ربدولونوملرل ،مقوق: ريل ماد م وض -م 1449غر /1912

ملو  وله رلب  -أدو حيوى زك غرل وةن رل ي  -أس ى ولةلل  رش    ض ولةلل   ( 115)

 وإلسالمي.

ودل )زغل ولدغل دل إد وغو   - (مع رش  ل عاا روون ولب لئ )وةلبله  ول هلئ   ( 116)

 .م1482غر/1912-1 -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  - (نجو 

 -دغل ربد ولروغلب دل رريل درل ربرد ولهرليف ولسربهي  ل  ول -وةلبرله  ول هلئ   ( 119)

 .م1441غر /1911 - 1  -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت 

ملو   -نالل ولدغل ربد ول محل دل أت ده  دل ماد ولسووري  -وةلبله  ول هلئ   ( 112)

 .م1486غر/1916 - 1  -لب لن  -دري    -وله   ول لاوحت 

 -مه بررحت ول لررد  -رارر  ول رر    دررلدل ولوكوررل ماررد دررل  -وةلبرررله  ول رررهلئ   ( 112)

  مل. رررلملل  ،مل. أمحررد ول  قرر ي :مقوررق - م1446غررر /1916 - 1   -ول غررلض 

 .ول وغ خ
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 -ملو  وجلورل  -أمحرد درل رريل درل  جر  ول سرقالين  -يف متووا ول رحلدحت وإلصلدحت  ( 118)

 .ريل ماد ولبجل ي :مقوق -م  1445غر / 1915 - 1   -دري   

 .ولقلغ ة -ملو  ول ل    -مل. أمحد را   ون.  -أصول رل  ول  ا  ( 118)

-ولقررلغ ة  -مه بررحت ودررل  واوررحت  -ماررد وةمررني ول رر قوةي  -أاررووء ولبوررلن  ( 114)

 م.1445غر/1916

 زو ة ولثقلفحت -مل.ردنلن صلل. وجل لت  -أاووء رج ول لقو. ول  لري  ول  لسل  ( 111)

 .م1488 - 1  - وإلرالم 

 -ملرحت ولبورلن  - سلن لايس دللل  .مل -أربلء ولا ب حيذ  ن مل رشب وخلا   ( 111)

 .م  1449غر/ إد غل 1919ل  ولق دة  - 28ول دمل 

ارال دحروث نرد ة  -مل.  سرلن   حرو   - ولر    ولهئر  –أر لل وةنلدو   ( 115)

 -م 1486مرلغو  59غرر ولووفرق 1916لر بلن  11 - (وإلنجلب يف اوء وإلسرالم)

 .م1441 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هاحت ولة  وإلسالمي  -ولهوغت 

 -ولقرلغ ة  -ولردو  ولذغبورحت  -مل. أدو رسغع ماد ربرد وهلرلملي  -أر لل وةنلدو   ( 116)

 1. 

لجارع  ولثلنورحتاال دحوث ولد  ة  - ن  دووض ول اواي  - أر لل وةنلدو  ( 119)

 .م1482غر/1918 -ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

ارال دحروث ولرد  ة ولثلنورحت  - ربدوهلل دل ربدول محل ولبسلم -أر لل وةنلدو   ( 112)

 .م1482غر/1918 - لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي

 -ولدو  ول  دوحت لل لوم  -زغلمل أمحد سالمحت  -أر لل وةنلدو  دني ول ل   ولرشغ حت  ( 112)

  .م1442غر/1918 - 1  -دري   
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 - لر  للاالغرني ملو  ول -مل. صر ي ولقبرلين  -أر لل مت ولةل   م رع وحلارل  ( 118)

 .م5111 -دري   

دري    -ملو ول ه  للةبلرحت  -أدو ده  دل ولسود لةل ولدمولري  -إرلنحت ولةللبني  ( 118)

 لب لن. -

مل. ماد نبورل ول  رووين  -وإلرجلز وإلهلي يف خلق وإلنسلن     ود نه غحت ملو  غل  ( 114)

 .م5111غر/1955 - 1  -ملم ق  -ملو  ولقل   -

 .ولقلغ ة -ملو  ول ضولحت  -مل.ماد  ص ي  -  وإلرجلز ولةبي يف ولق آن وله غ ( 151)

درري    -ملو  ول  فرحت  -ك غ  نجو  وةع   -إرجلز ولق آن يف مل أل وه وة  لم  ( 151)

 .م 5112غر/1952 - 1  -لب لن  -

رشكحت ولدغ حت ول و ة للةبلررحت  ول رشر  -مل. ساري ربلس  -أرة ي ر ال داي  ال  ( 155)

 م.1448 - 1  -ندة  -

 - 11   -دررري    -ملو  ول لرر  للاالغررني  -ولررا كيل خررري ولرردغل  -وةرررالم  ( 156)

 .م 1442

أدو ربد وهلل ماد دل أت ده  دل أغوب ول      -إرالم ولوق ني رل  ب ول للني ( 159)

 - 1   - لب ررررلن -دررررري    -ملو  وله رررر  ول لاوررررحت  - (دررررلدل قررررو  وجلوزغررررحت)

 م.1441غر/1911

سروف ولردغل  سرني  -وةم وض وجل سروحت  ،ولخدو  ،وآلفل  ولثالث: ول دخني ( 152)

  .م1446غر /1919 - 6  -ول غلض  -ملو  وةفق  -للغني 

نبرل  صرلد   -إقلمحت ولسؤ لوحت ولدنوحت رل ول ال عري ولرش ع رج ر فر ولرضر   ( 152)

 .غر1919 -ول  وق  -نلم حت صال  ولدغل  -ره 
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ملو  ولوفرلء  -رولض دل موسى دل رولض ولوح بي  -إكامل ول ل  د ووئد مسل   ( 158)

مقوق:  -م 1488غر/1914 - 1  -مف -ول  و ة  - ول رش  ول وزغع  للةبلرحت

 .مل. حيوى إسامرول

 - لب رلن -درري    -ملو  ول  فرحت  -أدو ربد وهلل ماد دل إمل غا ول رلف ي  -وةم  ( 158)

 .م 1441غر/1911

ارال  - رل   ريل رل  مل. -   غحت إسالموحت (أ  ول    ولس ان )وةم ولبدغلحت  ( 154)

 -وة ملن  -ملو  ول  رلئا لل رشر  ول وزغرع  -لغل ربوحت م ل ة مل وسل  فق وحت يف قض

 .م 5111غر/1951 - 1 

ول غرلض  -ملو  ول لوم للةبلرحت  ول رش  -مل.ماومل  جلزي  -وةم وض وجل سوحت  ( 161)

  .م1441غر/ 1911 - 5  -

 8  -دري    -مؤسسحت ول سللحت  -مل.نبول صبحي ولةوغل  -وةم وض وجل سوحت  ( 161)

 .م1482غر/1912 -

 -دجردة  -ملو  ول رل ة  -مل.ماد ريل ولبرل   -ض وجل سوحت أسبلهبل  رالن ل وةم و ( 165)

 .م1488غر/1918 - 9 

 -ملو  رررلمل وله رر   -مل. ربررد وحلاوررد ولقضرلة  -وةمر وض وجل سرروحت رقودررحت إهلورحت  ( 166)

 .م1482غر/1912 - 5  -ول غلض 

 -ل لوبور -ملو  وله   ولور وحت ر د ارلزي  -مل. رثامن ولهلملغهي  -وةم وض ول دغحت  ( 169)

 .م1448غر/ 1914 - 6  -

 .ملم ق  -ملو  ولقل   -صال  وخلللدي  -أم غهل مل ولدوخل دا هل  سود قة   ( 162)

اررال  - مل. رل ررت أمحررد ولق رربي -ول  لسررلوحت يف ولرر أة  إمهلنوررحت نقررل وةرضررلء ( 162)

 .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي ولسلملسحتدحوث ولد  ة 
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 -اندوين جيور   رول وإلرجرلز ول لاري يف ولقر آن  ولسر حت أنت  سال  ول وخ ول ( 168)

 .ول غلض -مه بحت ولسلري لل رش  ول وزغع  -ربد ولجود ولاندوين 

مل. ربررد ولسررالم ملو مل  -ون  ررلع وإلنسررلن دارضررلء نسرر  إنسررلن آخ  وررل  أ  مو ررل   ( 168)

لجاع ول قره وإلسرالمي ول بثرق ررل م هارحت  ول ود حتاال دحوث ولد  ة  -ول بلملي 

 .مت  وإلسالمي ولؤ

مه بررحت  -ر ررات وهلل ر لغررحت وهلل  -والن  ررلع درراناوء وآلملمرري يف ول قرره وإلسررالمي  ( 164)

 .غر1919 - 1  -دلكس لن  -ن وعلسالم 

مل. ماد ولر   زغر ة  -وإلنجلب ول  لري أ هلمه ولقلنونوحت   د مله ولرشروحت  ( 191)

 م.1446-1445 غر/1916-نلم حت ولهوغت  -

 - 1  -ملم رق  -ملو  ولقلر   -د مارومل ر رامز ربد وحلاور -وةنسلب  وة المل  ( 191)

 .م1488غر/1918

رالء ولدغل أدو وحلسل ريل دل سرلوامن  -وإلن ل  يف م  فحت ول ون. مل وخلال  ( 195)

 .5  - لب لن -دري    -ملو  إ ولء ولووث ول  ت  -ول ملو ي

لجارع ول قره  ولثلنورحتاال دحروث ولرد  ة  -ماد ولخ ل  ولسالمي  -وإلن ل   ( 196)

 .ي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي وإلسالم

ولردو  ولسر وملغحت  -مل. مارد رريل ولبرل   -والن جل  ولسهلين  قضوحت مدغد ول سل  ( 199)

 .1 -ندة  -لل رش  ول وزغع 

لر لب ولردغل أدرو ول برلس  -ول ر    درلل   ق أنوو  ول  ق يف أنووع ول ر  ق  ( 192)

)م و رل رب حت  -لب لن - دري   -رلمل وله    -أمحد دل إمل غا ول  و  دللق ويف 

 .(غر1698ملو  إ ولء وله   ول  دوحت س حت 
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نل  ولدغل ربدوهلل درل رار   -(  سري ولبوضل ي)أنوو  ول  راغل  أرسو  ول ا غل  ( 192)

 .دري   -ملو  ول ه   -ولبوضل ي 

قلسر  درل ربرد وهلل  -أنوا ول ق لء يف    غ ل  وةل ل  ول دو لرحت دررني ولر ق ررلء  ( 198)

مل/أمحرد درل  :مقورق-م  1482غرر/  1912- 1  -نردة  -وفلء ملو  ول -ولقونوي 

 .ربد ول زوق ولهبويس

 غلسني ماد علملي/ مل - أمهوحت ولثقلفحت ولةبوحت للخةلب  فح    قبل ولا و  ( 198)

 ولرشررغ حت كلوررحت - ولهوغررت نلم ررحت - وإلسررالموحت  ولد وسررل  ولرشررغ حت ملررحت -

 ل  ولق ردة - د رونوة  ول ردمل - ررشة وخللمسحت ولس حت - وإلسالموحت  ولد وسل 

 .م5111مل س/غر1951

أدو دهر  مارد درل إدر وغو  درل ول رذ   -وة سط يف ولس ل  وإلمجلع  والخ ال   ( 194)

 .م1482غر/1912 - 1  -ول غلض  -ملو  روبحت  -ول وسلدو ي 

ملو   -ولقرلغ ة  -ملو  وحلارد  -مل. وفورق رلروون  -آغل  ول محل يف  ددري وة  لم  ( 121)

 .م5112غر/1958 - 1  -ول غلض  -دل سوحت 

ملم رق  -ملو  ولقل   -مل.  لمد أمحد  لمد  -وآلغل  ول جلب يف   لحت وإلنجلب  ( 121)

 .م1442غر /  1918 - 1  -

 - 6  -ول غررررلض  -ملو  دل سرررروحت  -مل. وفوررررق رلرررروون  -آغررررل  وهلل ولبفررررة  ( 125)

 .م5112غر/1952

 ةنرد -ملو  ول ل ة  -مل. ماد أغال صليف  ،مل.ماد ريل ولبل  -غدز  دلء ول ف وإل ( 126)

 .م1488غر/1918 - 1  -
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ُربررع  -أمحررد دررل حيوررى ولونرشغيسرر  -إغضررل  ولسررللع إىل قوورررد وإلمررلم مللررع  ( 129)

دررإرشو  وللج ررحت ول رروكحت ل رشرر ولررووث وإلسررالمي دررني  هومررحت ولالهررحت ولا دوررحت 

مقورق  -م 1481غرر/1911 -ول درل   -  هومحت مل لحت وإلمل و  ول  دورحت ول حردة 

 .أمحد دو رلغ  وخلةلت

نررالل ولرردغل ماررد دررل سرر د ولرردغل ولقا غ رري  -غضررل  يف رلرروم ولبالعررحت وإل ( 122)

 ،م1448غرر/ 1914 - 9  -درري    -ملو  إ ورلء ول لروم  - ()وخلةو  ولقا غ ي

 .ول وخ هبوج عاو ي :مقوق

زغل ولدغل درل إدر وغو  درل مارد ول ر ري درلدل  -ولبح  ول وئق رش  ك ا ولدقلئق  ( 122)

 .5  -قلغ ة ول - ملو  وله لب وإلسالمي -نجو  

دد  ولدغل ماد درل هبرلمل  درل ربرد وهلل ول رلف ي  -ولبح  ولحوط يف أصول ول قه  ( 128)

جل ررحت مررل  :مقوررق ،م1449غرر/1919 - 1  - ولقررلغ ة -ملو  وله برري  -ولا ك ر 

 .رلامء وةزغ 

 ملو  - ولحاردي غوسرف مارد رج. مل.أ - م ل ة ربوحت مسلئل يف فق وحت دحوث ( 128)

 .م5112/غر1952 - 1  - وإلسالموحت ولب لئ 

ملو  ودرل  -مل. ماد ربرد ولا رل  ولرشرغف  - (وجلاء ولثلين)دحوث فق وحت م ل ة  ( 124)

 م.5111غر/1955 - 1  -دري    - ام 

 .وة ملن -راّمن -ملو  رام  -مل.إد وغو  فلال ولددو  -دحوث فق وحت م ل ة  ( 121)

و مل.ربد ولس ل  أدر -دحوث يف ول قه ولةبي  ول ححت ول  سوحت مل م هو  إسالمي  ( 121)

 .ملو  وةقىص -عدة 

ارال مل وسرل  فق ورحت يف قضرلغل  -وةلق  سلوامن مل. را   -ددء وحلولة  هنلغ  ل  ( 125)

 .م5111غر/1951 -1  -وة ملن  -ملو  ول  لئا لل رش  ول وزغع -ربوحت م ل ة 
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ررالء ولردغل أدرو دهر  درل مسر ومل درل أمحرد  -ددوئع ول  لئع يف    و  ولرشروئع  ( 126)

 .م1482غر/1912 -5  -لب لن  -دري    -حت ملو  وله   ول لاو -ولهلسلين 

ددوغ  ل  :وحلولة وإلنسلنوحت)اال دحوث ند ة  -مل.  سلن   حو   -ددوغحت وحلولة  ( 129)

م 1482غ لغ   12غر ولووفق 1912 دوع وة ل  59 - ( هنلغ  ل يف ول  وم وإلسالمي

 .سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت -ولهوغت  -

ددوغ  ل  :وحلولة وإلنسلنوحت)اال دحوث ند ة  -ربد ولقلمل  ول ام ي  -حت وحلولة ددوغ ( 122)

م 1482غ لغ   12غر ولووفق 1912 دوع وة ل  59 - ( هنلغ  ل يف ول  وم وإلسالمي

 .سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت -ولهوغت  -

ارال دحروث نرد ة  -ربرد ولبلسرط ل روخ درد  م رويل و -ددوغحت وحلولة وإلنسرلنوحت  ( 122)

غر 1912 دوع وة ل  59 - (ددوغ  ل  هنلغ  ل يف ول  وم وإلسالمي :وحلولة وإلنسلنوحت)

سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت لل لروم  -ولهوغت  -م 1482غ لغ   12ولووفق 

 .ولةبوحت دللهوغت

مه برحت ودرل  - (وحل ورد)مارد درل أمحرد درل  لرد  -ددوغحت ولج  د  هنلغحت ولق  د  ( 128)

 .ماد صبحي  سل  الق :مقوق -غر 1912 - 1  -ولقلغ ة  - واوحت 

 -مه برحت ول رل    - (ودرل كثرري)إسامرول درل رار  ول ر ري درر  -ولبدوغحت  ول  لغحت  ( 128)

 .م 1422 - 1  -دري   

ملو   -مارد درل رريل ول روكلين  -ولبد  ولةللع داحلسل مل د رد ولقر ن ولسرلدع  ( 124)

 .دري   -ول  فحت 

أدرو سر ود  -ماوملغحت يف رش  ر غقحت مادغحت  رشغ حت نبوغحت يف سرية أمحدغحت  د غقحت ( 181)

 .ولقلغ ة  -ملو  إ ولء وله   ول  دوحت  -دل ماد دل م ة ى وخللملمي  ماد
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ملو   -مل. خلو رحت رريل وله بري  -ولب احت ولو و ورحت  أ  غرل ررج وة هرلم ول ق ورحت  ( 181)

 .5119 -وإلسه د غحت  -وجللم حت وجلدغدة لل رش 

 -ملرحت ول ردل  --مل. ربد ول لود ماد أمرني قلسر   -  جو  لولو و وحت  ولب احت ( 185)

 غر. 1952  ن  - 56ول دمل  - زو ة ول دل دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت 

ول رش  ملا -مل. س د ولدغل مس د غاليل  -ولب احت ولو و وحت  رالئق ل ولرشروحت  ( 186)

 م.1482 -نلم حت ولهوغت  - ول لاي

ملحت ولجاع  -أ.مل. نف ف غد  وصل  -الس  لملة م  ل ولب احت ولو و وحت  ملال  و ( 189)

 .م5119غر/1952 - 18ول دمل  -ولس حت وخللمسحت ررشة  -ول ق ي وإلسالمي 

را  دل ماد  -ولب احت ولو و وحت  مد، مرش روحت وس خدوم ل يف ول س   وجل لغحت  ( 182)

 م.5115غر/1956 - 1  -ول غلض  -ملو  ول ضولحت  -ولسبول 

ملو   -كرامل ولردغل رار  درل أمحرد درل أت نر وملة  - لر داوحت ولةل  يف  رل غخ   ( 182)

 .مل.زغري زكل  :مقوق -دري    -ول ه  

 -نالل ولدغل ربد ول محل ولسرووري  -داوحت ولورلة يف ربقل  وللاوغني  ول حلة  ( 188)

 .ماد أدو ول ضل إد وغو  :مقوق -دري    -وله بحت ول فغحت 

مج ورحت  -غ قروب ول ري زآدرلملي مارد درل  -ولبلاحت يف   ون  أئاحت ول حو  وللارحت  ( 188)

 .ماد ولفي :مقوق -غر 1918 - 1  -ولهوغت  -إ ولء ولووث 

 - 1  -ول غرلض  -ملو  ولسرالم  -ول سرقالين وحلرلفظ ودرل  جر   -دلوغ ولر وم  ( 184)

  .م1442غر/1918

            -د وك ول ةف  وةن حت مل وسرحت مقل نرحت يف ول قره وإلسرالمي  ولقرلنون ولوار ي  ( 181)

  -ول  ضرحت ول  دورحت للةبلررحت  ول رشر  ول وزغرع   ملو -  بلريول رلري ولسر دمل. رةل رب

 .م5111غر/1951 - 1  -ولقلغ ة 
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  غرحت )دح  مقدم إىل ند ة  -مل. مامون وحلل  ريل إد وغو   -ولبوغضل  وللقححت  ( 181)

-18)غرر ولووفرق  1918لر بلن  (56-51) - (إسالموحت لرب ل ولام سرل  ولةبورحت

سلسررلحت مةبورررل  ول هاررحت وإلسررالموحت لل لرروم  -غررت ولهو -م 1488إد غررل  (51

 .ولةبوحت دللهوغت

قلسر  درل مارد  :ور  رى دره -ملو  ول  رل   -حيوى دل أت وخلري ول ار وين  -ولبولن  ( 185)

 .ول و ي

 .نلم حت وةزغ  -دولن لل لس  ( 186)

دولن مل ماع ولبحوث وإلسالموحت  ملو  وإلف لء ولفغحت درلحله  ولرشرري يف نقرل  ( 189)

ملرحت  -وةمرني ول رلم للاجارع  -ي إىل وحلري  مرل ولورت إىل وحلري وةرضلء مل وحلر

 .غر 1918م م  -ولس حت ولسب ون  -وةزغ  

أدو ولولود  -ولبولن  ول ح ول  ولرش   ول ونوه  ول  لول يف مسلئل ولس خ نحت  ( 182)

ملو  ولار ب وإلسرالمي  - (ول     دلدل  لد وجلد)ماد دل أمحد دل  لد ولق ربي 

 .غر 1919 -دري    -

 -وحل  ري  أدو ول دل قلسر  درل قةلودارل -  ل  ولوون  يف مل ص ّف مل وحل  وحت ( 182)

إدرر وغو   :مقوررق -م 1445غررر / 1915 - 1  - ملم ررق -ملو  ولررامون للررووث 

 .صلل.

ملو  إ ولء  -ماد م  ىض دل ماد ولادودي  - ل  ول   س مل نووغ  ولقلموس  ( 188)

 .دري   -ولووث ول  ت 

أدو ربد وهلل ماد درل غوسرف ول برد ي ول ر ري  -لخ ف خلول ول ل   وإلكلول  ( 188)

وق  لب لن. -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  - دللزوَّ
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 -ربد ولقلمل  دل لروخ ول ورد  س - ل غخ ول و  ولسلف  رل أخبل  ولق ن ول لرش  ( 184)

 .غر1912 - 1  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت 

 -ملو  وله ر  ول لاورحت  -ولباردوملي أمحد دل ريل أدو ده  وخلةو   - ل غخ دادومل  ( 141)

 .دري  

 -ولجاع ول لاي ول  ت ددم ق  -ظ ري ولدغل ولبو قي  - ل غخ  هامء وإلسالم  ( 141)

 .مقوق ماد ك مل ريل -م 1492

ملو   -رريل درل وحلسرل درل غبرحت وهلل درل رسرلك  ولدم رقي  - ل غخ مدغ حت ملم رق  ( 145)

مرر  ولرردغل أت سرر ود رارر  دررل  :مقوررق -م 1442غررر/1912 -دررري    -ول هرر  

 ع ومحت ول ا ي.

ملو  وهلرد،  -أنرا ربرد وحلاورد ولقروز  - امال  ودل ولقو  يف وةن را  وآلفرلق  ( 146)

 م.1444غر/1951 - 6  -ول غلض  -لل رش  ول وزغع 

ولقررليض د غررلن ولرردغل  -  بفررة وحلهررلم يف أصررول وةقضرروحت  م ررلغج وة هررلم ( 149)

 -درري    -ملو  وله ر  ول لاورحت  - لو ار يإد وغو  دل ريل ول     دلدل ف  رون و

 .م1485غر/1912-1  -لب لن 

 .لب لن -دري    -ملو  ول ه   -ودل قو  وجلوزغحت  - ول بولن يف أقسلم ولق آن ( 142)

ملو   -فخرر  ولرردغل رررثامن دررل ررريل ولاغل رري  - بوررني وحلقررلئق رش  ك ررا ولرردقلئق  ( 142)

 .5  -ولقلغ ة  -وله لب وإلسالمي 

سرلوامن درل  - (للوحت ولبجريمي رج رش  م  ج ولةرالب )ول ج غد ل  ع ول بود  ( 148)

 .م 1421غر/1624 -ول  ت ملو  ول ه   -ماد ولبجريمي ولفي 
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اال دحوث  -ماد م دي لاا ولدغل -   سلئله ،مرش رو ه :مدغد ول سل ( 148)

ولذي نهاه والململ ول للي ل  هو  ولوولدغحت دلل دل   (وإلسالم    هو  ولوولدغحت)مؤمت  

ولررردو   -م 1481ملغسرررا   (61-52)غرررر ولووفرررق 1641لي ولق ررردة  (8-15) -

 .م1486 -دري    -ول حدة لل رش 

ن و رحت  -مل. ماد ربد ولقلمل  أدو فرل س  -مدغد ول سل  وإلن لض يف وإلسالم  ( 144)

 .م5115غر / 1956 - 1  -وة ملن  -لل رش  ول وزغع 

ل دحوث ولرد  ة اا -ماد س ود  مضلن ولبوري  .مل -مدغد ول سل    هواه  ( 511)

 .وخللمسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

اررال دحرروث ولررد  ة  -مل. م ررة ى كررامل ول ررل زي  -مدغررد ول سررل    هوارره  ( 511)

 .وخللمسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

ث ولررد  ة اررال دحررو -مرروالي م ررة ى ول لرروي  -مدغررد ول سررل    هوارره  ( 515)

 .وخللمسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

 - 1   - ملم رق - ملو  ولقلر  -حيورى درل رش  ول رو ي  -م غ  أل رل  ول  بوره  ( 516)

 .ربد ولا ي ولدق  :مقوق -غر 1918

دحر   -  و  ي ملململ   -م غ  مل ول اوع يف ولسلئل وخلالفوحت ول  لقحت دللقولس  ( 519)

نلم حت وإلملم ماد دل  -كلوحت ولرشغ حت  -ل ول مل نحت ولدك و وه يف أصول ول قه مقدم 

 .غر1952 -س ومل وإلسالموحت 

درري    -مؤسسحت ول ل غخ ول ر ت  - ماد ولةلغ  دل رللو  - ول ح غ   ول  وغ  ( 512)

 لب لن. -

ماررد ربررد ولرر محل دررل ربررد ولرر  و   -م ررحت وة ررولي درشرر  نررلمع ولومررذي  ( 512)

 .م1441غر/1911 - 1  -لب لن  -دري    -  وله   ول لاوحت ملو -ولبل ك و ي 
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 -رسو  ولدغل را  دل ريل دل وللقرل وةن رل ي  -م حت ولح ل  إىل أمللحت ول  ل   ( 518)

 .ربد وهلل وللحولين :مقوق -م  1482غر/  1912 - 1  -مهحت  -ملو    وء 

ولردغل  لر لب - ( وويش ولرش وين  ودرل قلسر مع )م حت ولح ل  درش  ول  ل   ( 518)

 .غر1612 -ولقلغ ة  -ولةب حت ولوا وحت  -أمحد دل ماد دل  ج  وهلو اي ولللهي 

ماد دل أت ده  لاا ولدغرل ودل قور  ولررجوزغحت  -م حت ولومل مل دا هلم ولولومل  ( 514)

 .ربد ولقلمل  وة نل    :مقوق -م 1481غر/1641 - 1  -ملم ق  -ملو  ولبولن  -

مه برحت  -صرلل. درل فروزون ول روزون  -ول  اروحت  ول حقوقل  ول اوحت يف ولبل   ( 511)

  .م1482غر/1918 - 6  -ول غلض  -ول ل   

 -نردة  -ملو  ول ل ة لل رش  ول وزغرع  -مل. ماد ريل ولبل   -ول دو ي دللح مل   ( 511)

 .م1442غر/1912 - 1 

قروا درل مارد آل ول روخ  -ول دو ي  ولسرؤ لوحت ولةبورحت يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ( 515)

 .م1441غر/1915 - 1  -ملم ق  -حت ول ل وت مه ب -مبل ك 

ملو   -ربرد وهلل درل ربرد ولر محل وجلر غل .مل -ول دخني ململ ه   هاه يف وإلسالم  ( 516)

 .ول غلض -روبحت 

 -مه بحت ول غرلض وحلدغثرحت  -ربد ول محل دل أت ده  ولسووري  - د غ  ول و ي  ( 519)

 .ربد ولوغلب ربد وللةوف :مقوق -ول غلض 

 - لاا ولدغل ماد دل أمحد دل رثامن دل قلغامز ولذغبي وحللفظ - وحل ل  ة ذك  ( 512)

 .دري   -ملو  إ ولء ولووث ول  ت 

مه برحت  -مارد درل سرلوامن ول ر ري د رلظ  زومله  -   و  ولآليل يف سرلع وةمرليل  ( 512)

خللرد درل ربرد ول اغرا آل  :مقوق -م 5119غر/1952 - 1   -ول غلض  -ول لد 

 .سلوامن
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ملو  وله ر  ول لاورحت  - هو  دل ربد ولقوي ول ذ ي ربد ول -ولوعو   ولوغو   ( 518)

 .إد وغو  لاا ولدغل :مقوق -م 1448غر/1918 - 1   -دري    -

 1  - ول غرلض - ولة غقي ماد دل وهلل ربد. مل.أ - ولةبوحت وةن اة رج ول او   ( 518)

 .م5112/  غر 1952 -

 -ل لد مؤسسحت ول سللحت/مه بحت و -ماد دل صلل. ول ثواني  - س ول ول  وئل  ( 514)

 .م1489غر/1919 - 6  -دري  /ول غلض 

مه برحت  -ربدولقلمل  رومله  -ول رشغع وجل لئي وإلسالمي مقل نل  دللقلنون ولوا ي  ( 551)

 .ولقلغ ة-ملو  ولووث 

اال دحوث  -مل.  وفوق ماد رلوون  -   وغل  وةن حت  وة هلم ول  لقحت هبل ( 551)

ول  قرد  (ول سلء  ول ولورد   غحت رشروحت لب ل ولقضلغل يف ر )ولل قى ولةبي ول ق ي 

 ،م5116غولورو  (8-2)غر ولووفرق 1959مجلمل، وة ىل  (8-2)يف ندة يف ولدة مل 

 ولذي نها ه ولدغ غحت ول لمحت لل ؤ ن ول حوحت دا ةقحت مهحت وله محت ممثلحت يف مس   ى 

 .ولوالملة  وةر لل دجدة دلل  ل ن مع إملو ة ول وروحت ولدغ وحت د ححت مهحت وله محت

وحلسرل رريل درل  وررالء ولردغل أدر - (مةبوع مع ك لب ول   ع)ل   ع   حو. و ( 555)

  .م1482غر/1912-9 -لب لن  -دري    -رلمل وله    -سلوامن ول ملو ي 

 صلملق إد وغو . مل -  ةبوقل   ق وحت ولب احت ولو و وحت يف ول حقوق  ولة  ولرشري ( 556)

 - وةم ورحت ملل لرو ول  دورحت نرلغف أكلملغاورحت - وجل دي، ولقدم. سني  سل وحل و ي

 .م5115/  غر 1956 - 1  - ول غلض

 -ملو  ودرل كثررري  -مل.مورري ولردغل ررللو ول لبرري  - ةرو  وجل رني  صررححت وحللمرل  ( 559)

 .م 1441غر / 1911 - 6  -ملم ق/دري   



           

 

 

 

3111 
 

 لوررد دررل  -  ررل ض ولقوررلس مررع وةمللررحت ولخ لررف فو ررل مل وسررحت نه غررحت  ةبوقوررحت  ( 552)

 -وللنسر ري يف أصرول ول قره دح  مقردم ل ورل مل نرحت  -دل ريل ول جلني  إد وغو 

  .غر1918 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -كلوحت ولرشغ حت 

 1لب لن   -دري    -ملو  وله لب ول  ت  -ريل دل ماد وجل نلين  -ول   غ ل   ( 552)

 .528ص -إد وغو  وةدول ي  :مقوق -م 1482غر/1912 -

ارال دحرروث  -ملروملي مل. سررح   ،مل. لولروة ول  رو  -ول  قرو   مدغرد ول سررل  ( 558)

ول  قرد  (  غحت رشروحت لب ل ولقضلغل يف ر  ول سلء  ول ولورد)ولل قى ولةبي ول ق ي 

 ،م5116غولورو  (8-2)غر ولووفرق 1959مجلمل، وة ىل  (8-2)يف ندة يف ولدة مل 

 ولذي نها ه ولدغ غحت ول لمحت لل ؤ ن ول حوحت دا ةقحت مهحت وله محت ممثلحت يف مس   ى 

 . لل دجدة دلل  ل ن مع إملو ة ول وروحت ولدغ وحت د ححت مهحت وله محتولوالملة  وةر

مارد ربردوحلي  - (دحللروحت ول ووئرد ولب ورحت)ول  لوقل  ولس وحت رج ول ووئد ولب وحت  ( 558)

 .ماد ول  لين :  حو. -غر 1659 -أدو وحلس ل  ولله وي 

دحر  مقردم ل ورل مل نرحت  -أمحرد درل مارد ول  قر ي  -  لول وة هلم ولرشروحت  ( 554)

نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -كلوحت ولرشغ حت  -دك و وه يف أصول ول قه ول

  .غر1914 -

مل. مضلن ربد ولومل مل ربد ول ووب وللخاري  -ول  لول دلل لححت ر د وةصولوني  ( 561)

 .م1488غر/1918-ولقلغ ة  -ملو  وهلد،  -

 5  -  دري  -ملو  ول ل  للاالغني  -مل. ماد  لود لحلملة  - ال  رج ول ق   ( 561)

 .م1442 -

ملو  رام   ،وله   وإلسالمي -أمحد دل ريل دل  ج  ول سقالين  - الوق ول  لوق  ( 565)

 .س ود ربد ول محل موسى ولقاقي :مقوق -غر 1912 - 1  -راّمن  ،دري   -
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 - (ودل أت  ل  )ربد ول محل دل ماد دل إمل غا ول وزي  -  سري ودل أت  ل    ( 566)

 .أس د ماد ولةو  :مقوق -ب لن ل -صودو  -وله بحت ول فغحت 

ول غلض  -ملو  ولورل  -أدو وله   م  و  دل ماد ولسا لين  -  سري ولسا لين  ( 569)

 .ع و  ربلس ،غلرس إد وغو  :مقوق ،م1448غر/1918 - 1  -

 -دررري    -ملو  ول هرر   -إسررامرول دررل رارر  دررل كثررري  -ولقرر آن ول هررو    سررري  ( 562)

 .م1481/غر1911

 -ملو  وله رر  ول لاوررحت  -  ولرردغل ماررد دررل رارر  ولرر وزي فخرر -ول  سررري ولهبررري  ( 562)

 .م5111غر/1951 - 1  -دري   

مسررل  دررل ماررد  -ول قرردغ و  ولرشررروحت  أ  غررل يف ول ق وررد وةصررويل  ول ق رري  ( 568)

 -كلورحت ولرشرغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نرحت ولردك و وه يف أصرول ول قره  -ولد رسي 

 .رغ1952 -دل س ومل وإلسالموحت  نلم حت وإلملم ماد

 -سرو غل  -ملو  ول لرود  -أمحد دل ريل دل  جر  ول سرقالين  - ق غ  ول  ذغ   ( 568)

 .ماد روومحت :مقوق -م 1482غر/1912 - 1 

  .ول ق غ  ولس وي ل بهحت وةر لل  دغثي ولوالملة وله دغحت ( 564)

 (The Canadian Network TM) . 

 -لاوررحت ملو  وله رر  ول  -ودررل أمررري وحلررل   -ول ق غرر   ول حبررري يف رش  ول ح غرر   ( 591)

 م.1486غر/1916 - 5  -لب لن  -دري   

مل. غوسف غ قوب ولسلةلن  :  مجحت - ق ول  ولة  ولبوولونوحت   قوق وإلنسلن  ( 591)

 - 1  -مؤسسرررحت ولهوغرررت لل قررردم ول لاررري إملو ة  ول رررالوف  ولومجرررحت  ول رشررر  -

 .م1442
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ماد دل  سني دل ريل ولةو ي وحل  ي  -ولبح  ول وئق رش  ك ا ولدقلئق  هالحت  ( 595)

 .5  -ولقلغ ة  -ملو  وله لب وإلسالمي  -

ملو  ول هر  للةبلررحت  ول رشر  -أمحرد إدر وغو  مارد  - ه ولونول وةن اة ولةبوحت  ( 596)

 م.5115غر/1956 - 1  -وة ملن  -راّمن  - ول وزغع 

ملو  ولثقلفرحت  -مل. ماد محلمل م غج وهلو ي  -ول ه ولونول وحلدغثحت  ولقلنون وجل لئي  ( 599)

 م.5119 - 1  -رامن  -لل رش  ول وزغع 

ولقوررلملة ول لمررحت  -مل. أمحررد ولسرر ود رش  ولرردغل  -ول الررر  يف نررلقال  ولو و ررحت  ( 592)

 .5119 -لرشرحت ملت 

وحلررلفظ لرر لب ولرردغل  -ول لخررون وحلبررري يف ألرر غج أ لملغرر  ول وف رري ولهبررري  ( 592)

 - 1 -مفرر  -مؤسسرحت ق ربرحت  -درل رريل ول رر    درلدل  جر  ول سررقالين  أمحرد

 .أدو رلص   سل قة  :أر  ى ده - م1442غر/1912

ولدك و  ربد ولسالم ربد ول  و  ولسه ي  -ول لقو. ول  لري دني وحلل  وحل محت  ( 598)

 .م1442 - 1  -مف  -مةب حت محلملة وحلدغثحت  -

مؤسسرحت ولثقلفرحت  -مل. ماومل مارد ولاغ ري  -دني وحلل  وحل محت ول لقو. ول  لري  ( 598)

 .م1442غر/1918 - 1  -وإلسه د غحت  -وجللم وحت 

مل.حيورى نرل  خرووني  - (أمللرحت رردم وجلرووز)ول ر لري درني ولرا نني  ول لقو. ( 594)

دح  عري م  و  مقدم للاجاع ول ق ري وإلسرالمي  -مل.أمحد أدو ولوفل ربد وآلخ   

 .وإلسالمي ل ودةحت ول لملول لدع 

مل. لروقي زك غرل  -ول لقو. ول  لري دني ولرشغ حت وإلسالموحت  ولقوونني ولوا وحت  ( 521)

 .م5111غر/1955 -ل  دوحت ملو  ول  ضحت و -ول لحلي 
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اال دحروث ولرد  ة  -مل.ماد ريل ولبل   -ول لقو. ول  لري  أر لل وةنلدو   ( 521)

 - ولثلنوررررحت لجاررررع ول قرررره وإلسررررالمي ول بثررررق رررررل م هاررررحت ولررررؤمت  وإلسررررالمي

 .م1482غر/1918

 -ر فلن دل سلو  ول  ل  سونحت ولدم قي  -ول لقو. ول  لري  أر لل وةنلدو   ( 525)

 .م5112غر / 1952 - 1  -لب لن  -دري    - وله بحت ول فغحت

 -مل. أمحد مارد لة ري أمحرد  -ول لقو. ول  لري غل أقوول وةربلء  آ وء ول ق لء  ( 526)

 م.5112 - 1  -والسه د غحت  -ملو  ول ه  وجللم ي 

مل.م رة ى  ،مل.فرؤومل  سرل صرلل. -مهلفح ره  ،أخةرل ه ،أسربلده : لوث ولبوئرحت ( 529)

 .م1445غر/1916 - 1  -ح  ول لاي وهلوئحت ولقوموحت للب-ماد أدو ق غل 

 .م5111غر/ 1951 - 1  -ملو  ول ه   -مل.ريل  سل موسى  -ول لوث ولبوئي ( 522)

غرررر/ 1918 - 5  -ملو  ول هررر   -مل.رررريل  سرررل موسرررى  -ول لررروث وجلررروي  ( 522)

 .م1442

مةب رحت مارد  -س د ولدغل مس ومل درل رار  ول   رلزوين  -ول لوغ. رج ول واو.  ( 528)

 .م1428غر/1688 -قلغ ة ول -ريل صبو. وله بي  أ المله 

ملو   -م و  دل أمحد أدرو وخلةرلب ولهلرولوين وحل ربيل  -ول ا ود يف أصول ول قه  ( 528)

مل.م ورد أدرو  :مقورق -م 1482غرر / 1912 - 1  -ندة  -ولدين للةبلرحت   ول رش 

 را حت.

 -ربرد ولر  و  درل وحلسرل وإلس رروي  -ول ا ود يف أل غج ول   ع رج وةصرول  ( 524)

مقوررق: ماررد  سررل  -م 1481غررر/ 1911 - 1  -دررري    -مؤسسررحت ول سرررللحت 

  .غو و
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 -ربرد وهلل درل ربرد ولر  درل غوسرف  -ول ا ود لل يف ولورا مل ول لين  وةسلنود  ( 521)

م ة ى دل  :مقوق -غر  1688 -رب حت  زو ة راوم وة قل   ول ؤ ن وإلسالموحت 

 .ماد دل ولهبري ولبه ي -أمحد ول لوي 

 -والمررلمل وإلسررالمي ل  هررو  ولوولدغررحت  - اررع وإلسررالمي   هررو  وةرسة يف ولج ( 521)

مارع ول قره وإلسرالمي ول بثرق ررل م هارحت ولرؤمت  ملحق دلل ردمل وخلرلما مرل ملرحت 

 .وإلسالمي 

ملو  ول ه  ول  ت للةبرع  ول رشر  -ماد أدوزغ ة  -  هو  وةرسة    هو  ول سل  ( 525)

 .غر1642 - 1  -ولقلغ ة  -

ملو  ول ل  للاالغرني  -سبري  فلخو ي  -اوحت وحلدغثحت   هو  وحلال دللوسلئل ول ل ( 526)

 .م1485 - 9  -دري    -

اررال دحروث ولررد  ة  -ولرشرغف ماررد ربرد ولقرلمل   -  هرو  ول سرل  مدغررده  ( 529)

 .وخللمسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

حت لجارع اال دحوث ولد  ة وخللمسر -ولةو  سالمحت  -  هو  ول سل  مدغده  ( 522)

 .ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

ارال دحروث ولرد  ة وخللمسرحت  -جترلين صرلدون مارد  -  هو  ول سل  مدغده  ( 522)

 .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

اال دحوث ولد  ة وخللمسحت لجاع  -مل. إد وغو  ولددو  -  هو  ول سل  مدغده  ( 528)

 .ه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي ول ق

اررال دحروث ولررد  ة وخللمسررحت  -مل. ربررد وهلل ولبسرلم  -  هرو  ول سررل  مدغرده  ( 528)

 .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 
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اال دحوث ولد  ة وخللمسرحت  -مل. ريل أمحد ولسللوس  -  هو  ول سل  مدغده  ( 524)

 .مي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي لجاع ول قه وإلسال

اال دحوث ولد  ة وخللمسحت  - ن  دووض ول اواي  -  هو  ول سل  مدغده  ( 581)

 .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

ارال دحروث ولرد  ة وخللمسرحت  -مارد ربرد ولر محل  -  هو  ول سرل  مدغرده  ( 581)

 .ل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق ر

اال دحوث ولد  ة وخللمسحت لجاع  -ماد رةل ولسود  -  هو  ول سل  مدغده  ( 585)

 .ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

اررال  -مل.  سررل ررريل ول ررلليل  -  هررو  ول سررل  مدغررده يف ول قرره وإلسررالمي  ( 586)

 . بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي دحوث ولد  ة وخللمسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول

مل. ربرد وهلل دررل ربررد ولحسررل  -  هرو  ول سررل  موقررف ولرشرغ حت وإلسررالموحت م رره  ( 589)

 .م1486غر/1916 - 1  -ولة غقي 

ملو  وله ر   -ماد دل أمحد دل ربد وهللملي  -ول حقوق يف أ لملغ  ول  لوق    قو. ( 582)

 .أغال صلل. ل بلن :مقوق -دري    -ول لاوحت 

 -مةب رحت ول رل   - مارد إدر وغو  لرق ة -لم لب ل م لغو  وإلسالم   وغ  وةف  ( 582)

 .م1482غر/1912 -وة ملن  -راّمن 

لب لن  - دري   -ملو  ول ه   -حيوى دل رش  ول و ي  - ئذغ  وةسامء  وللال  ( 588)

 .م1442غر/1912 - 1  -

 -درري    -ملو  ول هر   -أمحد دل ريل درل  جر  ول سرقالين  -ئذغ  ول  ذغ   ( 588)

 .م1489غر/1919 - 1 
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 (مةبوع مع ول   ق للق ويف)ئذغ  ول   ق  ولقوورد ولس وحت يف وةرسو  ول ق وحت  ( 584)

)م رو رل رب رحت  -لب رلن -درري    -رلمل وله ر   -ماد ريل دل وحلسني ولهي  -

 .(غر1698ملو  إ ولء وله   ول  دوحت س حت 

 - مؤسسرحت ول سرللحت - ولراي وحلرلفظ غوسرف درل ربرد ولر محل - ئذغ  ولهرامل ( 581)

 م    .روومل مل. د ل  :مقوق - م1445غر/  1916 - 1  - دري  

 .ولدو  ولفغحت لل الوف  ولومجحت -ماد دل أمحد وةزغ ي  -ئذغ  وللاحت  ( 581)

أدرو  - (مةبوع مع خم ف س ل أت ملو مل للحرلفظ ول رذ ي)ئذغ  س ل أت ملو مل  ( 585)

مه برحت ولسر حت  - (درلدل قرو  وجلوزغرحت)ربد وهلل ماد درل أت دهر  درل أغروب ول ر    

 .مقوق: أمحد ماد للك ،  ماد  لمد ول قي -ولقلغ ة  -ولحادغحت 

مةبوع مع رش ه ول لوغ. ررج ول وارو. )ول واو. ل ل ول  قو. يف أصول ول قه  ( 586)

صد  ولرشغ حت ربوردوهلل درل مسر ومل وحل  ري ولبخرل ي ل رد  ولرشرغ حت  - (لل   لزوين

 -ولقرررررلغ ة  -ي  أ المله مةب رررررحت مارررررد رررررريل صررررربو. وله بررررر  -ولحبررررروت 

  .م1428غر/1688

ملو  ول هرر   - ماررد ربررد ولرر     ول ررل ي -ول وقوررف رررج م ررام  ول  ررل غف  ( 589)

 .ماد  اوون ولدوغحت :مقوق -غر  1911 - 1  -دري    -ول ل  

مارد أمرني درل مارومل ولبخرل ي ول ر     - وسري ول ح غ  رج ك رلب ول ح غر   ( 582)

 .دري   - لاوحت ملو  وله   ول -دامري دلمللله 

ملو  ول ل ة  -مل. رلدد دل ماد ولس ولين  -ولثبل   ول اول يف ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 582)

 .غر1918 - 1  -مهحت  -

  .1  -ندة  -ملو  ولبولن ول  ت  -مل.غلسني دل نل  وخلةو   - بو  ول س   ( 588)
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ملو  وله   ول لاورحت  -ماد دل ن غ  ولة ي  -نلمع ولبولن يف  ا غل آي ولق آن  ( 588)

 .م1445غر/1915 - 1  -لب لن  -دري    -

خلورل درل كوهلردي وحللفظ صال  ولردغل  -نلمع ول ح ول يف أ هلم ول وسول  ( 584)

محرردي  :مقوررق -م 1482غررر/1918 - 5  -دررري    -رررلمل وله رر   - ول الئرري

 .ولجود ولسل يربد

ملو  إ ورلء  -مارد درل روسرى ولومرذي  -وجللمع ول حو.  غو سر ل ولومرذي  ( 541)

 دري  .  -ل  ت ولووث و

ودرل  نر   -نلمع ول لوم  وحلهر  يف رش  سسرني  ردغثل  مرل نوومرع ولهلر   ( 541)

 -درري    -مؤسسحت ول سرللحت    ،غر1918 - 1   -دري    -ملو  ول  فحت  -وحل بيل 

 إد وغو  دلنا. ،ل و  وة نل    :مقوق -م 1448غر / 1918 - 8  

وهلل درل مارد درل ربرد ولر  أدو را  غوسرف درل ربرد  -نلمع دولن ول ل   فضله  ( 545)

 - 1  -ولالهرررحت ول  دورررحت ولسررر وملغحت  -ملو  ودرررل وجلررروزي  -ول اررر ي ولق ربررري 

 .أت وةلبلل ولاغريي :مقوق -م 1449غر/1919

ول غرلض  -مه بحت ول بوهلن  -صلل. دل ربد وهلل دل محود  -وجللمع يف فقه ول ووزل  ( 546)

 .م5112غر/1952 - 5  -

 5  -ولقلغ ة  -ملو  ول     -د دل أمحد ولق ربي ما -وجللمع ة هلم ولق آن  ( 549)

 .أمحد ربد ول لو  ول مل ين :مقوق -غر 1685 -

مل. أمحد را   وجلرلد ي  -وجلدغد يف ول  ل ، ولرشروحت لألم وض ول سلئوحت  ول ق   ( 542)

 .م1449غر/1919 - 1  -وة ملن  -ملو  ول  قلن للةبلرحت  ول رش  ول وزغع  -

 -مل.لوقي زك غل ول رلحلي  -  الوحت ول لقو. ول  لريوجل وئ  ول  و ة دلل سبحت ل ( 542)

 .م5118غر/1958 - 1  -مف  -ملسوق  -ول ل   وإلغامن لل رش  ول وزغع 
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مل. ول لال ول بورد رار  ر ملو   -وجل و و  ولةبوحت  أ  غل رج ول اذغحت  صححت ولبوئحت  ( 548)

 .م1441غر/1911 - 1  -ندة  -ولةبورل  وحلدغثحت 

مارد لرلف ي  -يف اروء ولةر   ول قره وإلسرالمي ن و ل  ولذكو ة  وةنو حت  ( 548)

 .ولقلغ ة -ملو  ول ال   -م  ل  دولوحت 

مقردم ل ورل  دحر  -صلل. درل مارد درل صرلل. ول روزون  -وجل و حت ول جاولوحت  ( 544)

نلم حت وإلملم ماد دل سر ومل  -كلوحت ولرشغ حت  -مل نحت ولدك و وه يف ول قه وإلسالمي 

 غر.1958-وإلسالموحت 

مجرررلمل، وة ىل  51-19 - 516ول ررردمل  -سررر حت ول ود رررحت ول -ن غرردة ولسرررلاون  ( 611)

 .م1488ملغسا   54-56غر/ 1914

مجرررلمل، وة ىل  58-51 - 519ول ررردمل  -ولسررر حت ول ود رررحت  -ن غرردة ولسرررلاون  ( 611)

 .م1484غ لغ   2 – م1488ملغسا   61غر/ 1914

مجرلمل،  2 – مجرلمل، وة ىل58 - 512ول دمل  -ولس حت ول ود حت  -ن غدة ولسلاون  ( 615)

 .م1484 غ لغ  15-2غر/ 1914 ولثلنوحت

ملو  ول راو ي  -مل.مارد لرلف ي م  رل   -وجل لغل  وخللصرحت درلل ووئ  ولل  رقحت  ( 616)

 .م5118غر/1954 - 1  -لل رش  ول وزغع 

 - 6  -أدرو وةسربل  وحلرلفظ غوسرف موسرى  -وجل ا دني وإلسالم  ول لامنوحت  ( 619)

 م.1446غر/1916

 - 5  -درررري    -ام ملو  ودرررل  ررر -مل. خللرررد دهررر  كرررامل  -وجلررر ا  وحلورررلة  ( 612)

 .م5115غر/1955

ول للورحت  ملو  ول رشر -مل. كرامل أ.  ر ش  - (أ غلم   قرلئق ربورحت)وجل ا  ول ق   ( 612)

 م.1482 -ولحد ملة 



 

 

3142 
 

ملم ق، ملو   -ملو  ولقل   -مل. ماد ريل ولبل   -وجل ني ول وه  وةم وض ولو و وحت  ( 618)

 م.1441غر/1911 - 1  -ندة  -ول ل ة 

وجل رني )ملحق ده رلب  - مل. ربد وهلل  سل دلسالمحت -وجل ني  ةو و ه    وغل ه  ( 618)

ملم ق، ملو  ول ل ة  -ملو  ولقل   -للدك و  ماد ريل ولبل   (ول وه  وةم وض ولو و وحت

 م.1441غر/1911 - 1  -ندة  -

 -ملو  ولقلرر   -وةملعرر   مل. إدرر وغو  -وجل ررلز ول  لسرريل ولؤنرر  روودرره  إصررلدل ه  ( 614)

 م.5111غر/1951 -1  -ملم ق 

ملم ق  -ملو  ولقل   -مل. إد وغو  وةملع   -لز ول  لسيل ولذك  رووده  إصلدل ه وجل  ( 611)

 .م1444غر/1951 - 1  -

مري ولردغل أدرو مارد ربرد ولقرلمل  درل مارد  - وجلووغ  ولضّوحت يف ربقل  وحل  وحت ( 611)

 .ك و   -مري ماد ك   خلنه  -ولق يش وحل  ى ولفي 

 - ولةب رحت وخلريغرحت -د وحلدوملي ول بلملي أدو ده  دل ريل دل ما -وجلوغ ة ول رية  ( 615)

 .غر1655 -ولقلغ ة 

دح  مقدم  -أمحد دل ربد ول محل دل نل  ول لود  - وحللنحت  أ  غل يف وة هلم ( 616)

نلم حت وإلملم ماد دل س ومل  -كلوحت ولرشغ حت  -ول قه أصول ل ول مل نحت ولدك و وه يف 

 .غر1952/1958 -وإلسالموحت 

 مل )دررر  حتولخ ررل  يف رش    رروغ  وةد ررل  ول   فرر للرروحت ودررل رلدرردغل رررج ولررد   ( 619)

ملو  وله ر   -ماد أمني دل را  ول ر و  درلدل رلدردغل  - (ولح ل  رج ولد  ولخ ل 

 .م 1445غر/1915 -لب لن  -دري    -ول لاوحت 

أمحرد درل  -ولا   ولب ورحت يف رش  ولب جرحت ولو ملغرحت رج  للوحت ودل قلس  ول بلملي  ( 612)

 .ولقلغ ة - حت ولوا وحتولةب  -قلس  ول بلملي 
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ولةب رحت  -أمحد دل قلسر  ول برلملي  - للوحت ودل قلس  ول بلملي رج م حت ولح ل   ( 612)

 .غر1612 -ولقلغ ة  -ولوا وحت 

سرلوامن  -( للوحت ولبجريمي رج رش  وخلةو  )م حت وحلبو  رج رش  وخلةو  ( 618)

 .م 1442غر/1912 -لب لن -دري    -ملو  ول ه   -دل ماد ولبجريمي ولفي و

 للرروحت وجلاررل رررج رش  ولرر  ج )ف و ررل  ولوغررلب د واررو. رش  مرر  ج  ( 618)

 لب لن.  -دري    -ملو  ول ه   -ول وخ سلوامن وجلال -(ولةالب

لراا ولردغل مارد درل أمحرد درل ر فرحت  - للوحت ولدسوقي ررج ولرشر  ولهبرري ( 614)

 .ملو  إ ولء وله   ول  دوحت -ولدسوقي 

ل لب ولدغل أمحرد درل  -لةلل   للوحت ول ميل رج أس ى ولةلل  رش    ض و ( 651)

 ملو  وله لب وإلسالمي. -محاة ول ميل 

مةبوع مع س ل ول سلئي درش  وحللفظ نالل ) للوحت ولس دي رج س ل ول سلئي  ( 651)

 ل   -مه   ولةبورل   -نو  ولدغل دل ربد وهللملي ولس دي  - (ولدغل ولسووري

 .أدو عدةربد ول  ل   :ور  ى ده   قاه  ص ع ف ل سه -غر 1912 - 5  -

 -نو  ولدغل رريل ول  ومليسر وةق ر ي  - للوحت ول  ومليس رج هنلغحت ولح ل   ( 655)

 .م 1489غر/ 1919 - لب لن -دري    -ملو  ول ه  

 - (مةبوع مع  بوني وحلقلئق) للوحت ول لبي رج  بوني وحلقلئق رش  ك ا ولدقلئق  ( 656)

 .5  -ولقلغ ة  - ملو  وله لب وإلسالمي -دل ماد دل أمحد دل غونا ول لبي  أمحد

أمحرد درل  -( للوحت ول ل ي رج ولرش  ول اري )دلاحت ولسللع ةق ب ولسرللع ( 659)

 مف. -ولقلغ ة  -ملو  ول ل    -ماد وخللويت ول  ري دلل ل ي 

 - رريل ول ر ود، ول رد ي - للوحت ول د ي رج رش  خم ف خلورل للخر يش  ( 652)

 لب لن. -دري    -ملو  ول ه  
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ملو  ول ه   -ريل ول  ود، ول د ي  -لةلل  ول دلين  للوحت ول د ي رج ك لغحت و ( 652)

 .م 1449غر/1919 -لب لن  -دري    -

 سرل درل مارد درل مارومل  - للوحت ول ةل  رج رش  ولحيل رج مجع وجلوومرع  ( 658)

 .لب لن -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ول ةل 

   درري -مؤسسرحت ول سرللحت  -رثامن دل أمحد دل س ود ول جدي  - للوحت ول   ى  ( 658)

 .مل.ربدوهلل دل ربدولحسل ولوكي :مقوق -م 1444غر/1914 - 1  -

أمحرد  مةبروع م ره  للروحت )قلووت رج رش  ولحيل رج م  ل  ولةللبني  حتللو  ( 654)

ل لب ولدغل أمحد دل أمحد درل سرالمحت ولفري ولقلوروت  - (رارية رج رش  ولحيل

  .م1442غر/1912 -ملو  إ ولء وله   ول  دوحت  -ول لف ي 

ولدك و  غلسني ماد  -وحللال  عري ولقلدلحت لل  لء مل  ن حت نه  ول  لغحت ول كاة  ( 661)

س ود ر وت )وس  ل ي   نلئ   ئوا قس  ول  لغرحت ول كراة يف مس  ر ى وللرع ف رد 

 .(للح س ولور ي دلل غلض

ملو  وله ر   - أدرو وحلسرل رريل درل مارد درل  بور  ولرل  ملي - وحلل ي ولهبرري ( 661)

 .م1449غر/1919 - 1  -لب لن  -دري    -ول لاوحت 

ول ردمل  -ملرحت ولبورلن  -مل.خللرد ولوسرى  - بوب م ع وحلال مرل هلرل  مرل رلو رل  ( 665)

 .م1441غر/سب ا  1911ص    - (65)

ملو  ودل وجلوزي لل رشر  ول وزغرع  -مل.ده  دل ربد وهلل أدو زغد  -  وسحت ول ضولحت  ( 666)

 .م5111غر/1951- 2  -

وإلنجرلب يف )اال دحوث ند ة  - ول لليل  سل ريلمل.  -  ق وجل ني يف وحلولة ( 669)

 -ولهوغررت  -م 1486مررلغو  59غررر ولووفررق 1916لرر بلن  11 - (ارروء وإلسررالم

 .م1441 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هاحت ولة  وإلسالمي 
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مه بررحت ول سررللحت  -مل.ربررد ولرر زوق أرش  كرروالين  -وحلقررلئق ولةبوررحت يف وإلسررالم  ( 662)

 .وة ملن -راّمن  -وحلدغثحت 

دحر   -ربرد وهلل درل ربرد ولر محل ولرد غش  -يف ول قه وإلسالمي  قوق وجل ني  ( 662)

نلم رحت  -ول  د ول ليل للقضلء  - هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن 

 .غر1918/1918 -دل س ومل وإلسالموحت  وإلملم ماد

 ملررحت - ول ارروويش  سررني ملنررد/ مل - وإلسررالموحت ولرشررغ حت يف وإلن ررلض  هرر  ( 668)

  ولد وسررل  ولرشررغ حت كلوررحت - ولهوغررت نلم ررحت - وإلسررالموحت د وسررل  ول ولرشررغ حت

 وحلجرررحت ل  -  وة د رررون ول ودرررع ول ررردمل - ررشرررة ولسلملسرررحت ولسررر حت - وإلسرررالموحت

 .م5111مل س/ غر1951

سرام حت ول روخ  - (ارال ماروع يف  رالث  سرلئل) ه  والخ ال  يف ول  لرو   ( 668)

 ،61-55ص- م1442غر/1912 - 1  -دل ربد وهلل دل دلز  ول اغا ربد

مل.ربد ولسالم ملو مل  - ه  والس  لملة مل وةن حت ولج ضحت أ  ولاوئدة رل وحللنحت  ( 664)

اال دحوث ولد  ة ولسلملسحت لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق ررل م هارحت  -ول بلملي 

 .م1441غر/1911 - ولؤمت  وإلسالمي

 ول روخ - وحله  وإلق لري يف إدةلل ول لقو. ول ر لري  مرل غسراى د ر ل وجل رني ( 691)

مارع ول قره وإلسرالمي ملحرق دلل ردمل ولثرلين مرل ملرحت  -ربد وهلل دل زغرد آل مارومل 

 .ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

مةررلدع  زو ة وة قررل   -مل.ربررد ول اغررا وخلوررل   - هرر  ول قرر  يف وإلسررالم  ( 691)

 .غر1911 -وة ملن  -راّمن  - ول ؤ ن  ولقدسل  وإلسالموحت 
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 -ررلملل ربرد ولجورد  سرالن  -ولرشغ حت وإلسرالموحت   ه  د وك ول ي  وةن حت يف ( 695)

اال دحروث ولرؤمت  ولةبري وإلسرالمي ولرد يل ررل ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ولقضرلغل 

نلم رحت  -م 1488ف وغر   (2-5)مجرلمل، ولثلنورحت ولووفرق  (2-6) -ولةبوحت ول رل ة 

 .ولقلغ ة -ولد ل ول  دوحت 

 -نردة  -مه برحت ول رحلدحت  -مل. رقورل درل أمحرد ول قرويل  - ه  نقل وةرضرلء  ( 696)

 .م1445غر/1915

 -مه بررحت  غبررحت  -ولرردك و  غوسررف ولق اررل ي  -وحلررالل  وحلرر وم يف وإلسررالم  ( 699)

 .م1482غر/1912 - 12  -ولقلغ ة 

ملو   -أمحد دل ربرد وهلل أدرو ن رو  وةصر  لين  - لوحت وة لولء  ربقل  وةص ولء  ( 692)

 .غر 1912 - 9   -دري    -وله لب ول  ت 

مل. م  ررد  -لئوررحت للجسرر  ولبرشرري يف ظررل والجتلغررل  ولةبوررحت وحلدغثررحت وحلامغررحت وجل  ( 692)

 .م5115 -وإلسه د غحت  -ملو  وجللم حت وجلدغدة لل رش  -صال  أمحد ف حي ول اة 

مل. ربرد ول اغرا  -وحلامغحت وجل لئوحت للج ني يف ول قه وإلسرالمي  ولقرلنون ولوار ي  ( 698)

 م.1448غر/ 1918 -ولقلغ ة  -ملو  ول  ضحت ول  دوحت  -ماد مسل 

مل. أمررية ررديل أمرري روسرى  -وحلامغحت وجل لئوحت للج ني يف ظل ول ق ول  ولس حد حت  ( 698)

 م.5112 -والسه د غحت  -ملو  ول ه  وجللم ي  -خللد 

مل. م  ل  ماد  -وحلامغحت ولقلنونوحت للج ني دني ول قه وإلسالمي  ولقلنون ولوا ي  ( 694)

 م.5119 - 1  -وإلسه دو غحت  -وله   وجللم ي وحلدغ   -وقاغط 

مل/ سود  :  مجحت -مل/ لريملن نو ملن  -وحلال ولةبو ي  وحلال دللة ق وحلدغثحت  ( 621)

 .م5119 - 1  - ل   -سو غل  -ل لع لل رش  ول لوم -وحلدغدي 
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 - 5  -ولقلغ ة  -مه بحت ولرش ق ولد لوحت  -مل. ملندة  لاي  -محل دال م لر   ( 621)

 .م5112غر /  1958

   مجرحت: مل/ سرلم. دورومي -لني نوروف ي   رلم  -وحلال  سل ال   إنلدرل   ( 625)

 م.1444 - 5  -ولرشكحت ولفغحت ول للوحت لل رش لونجامن  -ولسبلري 

  مجرحت: مارد ربرد ولر محل  -وغلرني مرون و وي  ،إغرف مل در وي -وحلال  ولروالملة  ( 626)

 - 6  -دررري    -ولؤسسررحت وجللم وررحت للد وسررل   ول رشرر  ول وزغررع -ول ر رريل 

 م.1484غر/1914

دري    -ملو  ول  فحت للةبلرحت  ول رش  -ماد  ف ت مل. -ول ق  وحلال  ولوالملة   ( 629)

 م.1488غر/1918 - 2  -

 -ولةب رحت ولوا ورحت  - ربد وحلاود ولرشر وين -رج م حت ولح ل    وويش ولرش وين ( 622)

 .غر1612 -ولقلغ ة 

مل.  سررلن  - ررول ورررالع وجلرر ا رررج رررو ة وجلرر ا وآلخرر  يف ولام سررحت ولةبوررحت  ( 622)

لرر بلن  11 - (وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم) ة اررال دحرروث نررد -  حررو  

سلسرلحت مةبوررل  م هارحت ولةر   -ولهوغت  -م 1486ملغو  59غر ولووفق 1916

 .م1441 - 5  -وإلسالمي 

ول ردمل  - ولروري وإلسرالميملرحت  -ماد مارد ربرلس مل. -  ول ر ل وةنبوب ( 628)

568. 

 دوع وآلخ   - 125ول دمل  -ملحت ولبولن  -فل ل س د ول وغل.  -وحلولء  ل  ول أة  ( 628)

 .م 5111غر/ غولوو 1951
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ارال دحروث نرد ة  -ولسرالمي  مارد ولخ رل ول وخ  -وحلولة وإلنسلنوحت ددوغ  ل  ( 624)

غر 1912 دوع وة ل  59 - (ددوغ  ل  هنلغ  ل يف ول  وم وإلسالمي :وحلولة وإلنسلنوحت)

ل لروم سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت ل -ولهوغت  -م 1482غ لغ   12ولووفق 

 .ولةبوحت دللهوغت

ملرحت  -مل/ رار  سرلوامن وةلرق   -وحلول  وحلال   ول  لس دني ول قه  ولةر   ( 621)

كلوررحت ولرشررغ حت  ولد وسررل   -نلم ررحت ولهوغررت  -ولرشررغ حت  ولد وسررل  وإلسررالموحت 

غرر/أعسةا 1914عر ة مر م  -ول دمل وحللملي ررش  -ولس حت وخللمسحت  -وإلسالموحت 

 م.1488

دحر  مقردم  -فلراحت د ت ماد وجلرل  وهلل  - قه وإلسالمي وخل ة  ملالئل يف ول ( 621)

نلم رحت وإلمرلم ماررد درل سرر ومل  -كلورحت ولرشررغ حت  -ل ورل مل نرحت ولرردك و وه يف ول قره 

 .غر1955 -وإلسالموحت 

 ملحت ولثقلفحت ول حوحت -مل/ زغري ربد وهلل  غبو ي  -..م لم ول  غق ولةبي .وخلدوئج ( 625)

 .م  5116أعسةا  -غر  1959مجلمل، وآلخ ة  - 42ول دمل  -

ملرحت ولثقلفرحت  - مل/ زغري ربد وهلل  غبو ي - ا مل غي أم وا   اوخلدوئج مل غ  ( 626)

 دورع وآلخر   - 49ول ردمل  -  د  رل مس   ى قرو، وةمرل دلل غرلض  -ول حوحت 

 .م 5116غونوو  -غر  1959

  رد  ررل مس  ر ى وحلرامملي  -ملحت وحلامملي  -مل/ ربد وحللو  محومل  -وخلدو    ( 629)

 إد غل/مرلغو/غونوو -غرر  1951م م/صر  / دوع وة ل  - 69ول ردمل  -دلل غلض 

 .م 5111

  د  رل مدغ حت وللع  -ملحت ول لوم  ول ق وحت  -مل/ مورسة ربد وحلاود  -وخلدو   ( 622)

 .م  5111إد غل  -غر  1951م م  - 26ول دمل  -ربد ول اغا لل لوم  ول ق وحت 
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 - (وع يف  رالث  سرلئلارال مار)خة  م ل كحت ول أة لل نل يف مودون رالره  ( 622)

 .م1442غر/1912 - 1  -سام حت ول وخ ربد ول اغا دل ربد وهلل دل دلز 

خالصحت ولبد  ول ري يف أل غج وة لملغ   وآل ل  ولووق حت يف ولرش  ولهبرري لإلمرلم  ( 628)

مه بحت ول لد  -رسو  ولدغل را  دل ريل دل وللقل وةن ل ي  -أت ولقلس  ول وف ي 

محدي دل ربد ولجود دل إسامرول  :مقوق -م 1441ر/غ1911 - 1  -ول غلض  -

 .ولسل ي

ص ي ولدغل أمحرد درل ربردوهلل  -خالصحت  ذغو  ئذغ  ولهامل يف أسامء ول نلل  ( 628)

 .م 1489غر/1919 - 1  -دري    -ملو  ول ه  -وخلا ني وةن ل ي 

ولرردو   -مل. ماررد ررريل ولبررل   -وخلالغررل وجلذروررحت  ولقضررلغل وةخالقوررحت  ول ق وررحت  ( 624)

 م.5115غر/1956 - 1  -ندة  -س وملغحت لل رش  ول وزغع ول

 -ملو  وله   ول لاورحت  -أت وحلسل س ود دل غبحت وهلل دل وحلسني  -خلق وإلنسلن  ( 681)

 غر.1959م/5116 - 1  -دري   

ولردو  ولسر وملغحت لل رشر  -مل.ماد رريل ولبرل   -خلق وإلنسلن دني ولة   ولق آن  ( 681)

 .غر 1919 - 2   - ول وزغع 

- درري   - ملو  ول  فرحت -مارد ف غرد  نردي  -   ولقر ن ول رشرغلملوئ ة م ل  ( 685)

 .م1481غر/1641

مارد درل  - (مع  للروحت ودرل رلدردغل رلوره)ولد  ولخ ل  يف رش    وغ  وةد ل   ( 686)

 .لب لن -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ريل وحل ر ي وحل ه ي ولدم رقي 

م كا غجر  للبحروث  -ووري نالل ولدغل ولس -ولد  ول ثو  يف ول  سري دللا و   ( 689)

مل.ربرد وهلل  :مقورق-م 5116غر/1959 - 1  -ولقلغ ة  - ولد وسل  وإلسالموحت 

 .ولوكي
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  غرحت )دحر  مقردم إىل نرد ة  -مل. نبو رحت وجلورل   -مل وسحت ررل وحلرول  ول  رلس  ( 682)

-18)غرر ولووفرق  1918لر بلن  (56-51) - (إسالموحت لرب ل ولام سرل  ولةبورحت

سلسررلحت مةبورررل  ول هاررحت وإلسررالموحت لل لرروم  -غررت ولهو -م 1488إد غررل  (51

 .ولةبوحت دللهوغت

وحللفظ ل لب ولدغل أمحد درل رريل ول ر     -ولد وغحت يف أل غج أ لملغ  وهلدوغحت  ( 682)

ولسود ربرد وهلل  :صححه  رلق رلوه -دري    -ملو  ول  فحت  -دلدل  ج  ول سقالين 

 .غلل  ولوامين ولدين

 -مه برحت ول رحلدحت  -أسرلمحت مارد ول راّلت  - ولد   ولب وحت يف ول خن ولرشروحت ( 688)

  .م5116غر/1959 - 1  -وإلمل و   -ول ل قحت 

   -لب لن  -دري    -ملو  وجلول  -ريل  ود   -مل   وحلهلم رش  ملحت وة هلم  ( 688)

 .م 1441غر/1911 - 1

ولقررليض ماررد دررل ف ومرروز ول رر ري دُارر اْل  -مل   وحلهررلم يف رش  عرر   وة هررلم  ( 684)

 .ولقلغ ة - ولء وله   ول  دوحتملو  إ  -ُخرْس  

مةب رحت  -أمحد دل ريل دل  ج  ول سقالين  -ولد   ولهلم حت يف أرولن وللئحت ولثلم حت  ( 681)

 .م1485غر/1645 - 5  -وهل د  - ود  أدلمل  -ملا ملوئ ة ول ل   ول ثامنوحت 

 -ملو  ول و   وجللم وحت  -مل/ مجل أدو نفي  -مللول وحلال   ولوالملة   وال الع  ( 681)

 .م5115 -دري   

ولرردو   -م كررا ول   غرر   ول مررحت  لو ررحت دسررلم لرربل    -مللوررل وحلاررل  ولرروالملة  ( 685)

 م.1442غر/1912 - 1  -ول  دوحت لل لوم 

ملو  ول و ر   -مل. ربد ولسالم أغروب  -مللول ول ق   وإلنجلب ر د ول أة  ول نل  ( 686)

 م.5115 -دري    -ول لاوحت 
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 .2  -ولقلغ ة  -مه بحت مف  -م ة ى ف اي  .مل -ولد وفع ول  سوحت  ( 689)

ول  قرردة يف  (ولقضررلغل وخللقوررحت ول لمجررحت رررل ولرر حه  يف  ق وررل  وإلنجررلب)مل  ة  ( 682)

غر ولووفق نوفا  1918 دوع ولثلين  (52-59)ولالهحت ولا دوحت يف ولدة مل  أعلملغ  يف

 . ول ي نها  ل أكلملغاوحت ولالهحت ولا دوحت ،م1482

درل رريل درل ف  رون ولردين  غو إدر و -ولدغبل  ولذغ  يف م  فحت أرورلن ولرذغ   ( 682)

  .دري   -ملو  وله   ول لاوحت  -ولللهي 

 - 1  -لب رلن  -دري   -ملو  ولا ب ول  ت  -ل لب ولدغل ولق ويف  -ولذخرية  ( 688)

 .مقوق مل. ماد  جي -م 1449

 - نلل صحو. ولبخل ي ولساى دلهلدوغحت  وإل للمل يف م  فحت أغل ولثقحت  ولسدومل  ( 688)

 -غرر 1918 - 1  -درري    -ملو  ول  فرحت  -ولبخرل ي  دل مارد درل وحلسرني أمحد

  .ربدوهلل وللوثي :مقوق

 -ملو  ول  فررحت  -أمحررد دررل رريل دررل م جوغره وةصررب لين  - نرلل صررحو. مسرل   ( 684)

  .ربدوهلل وللوثي :مقوق -غر 1918 - 1  -دري   

 - 1  -ملم رق  -ملو  ولقلر   -مل.إدر وغو  وةملعر  - ول ق   والنجرلب  ول نل ( 641)

 .م5116غر/1959

مل.لروقي زك غرل  -ول    ولس ان   د وك وةن حت  وحله  ول ق ي  ولقلنوين هلرام  ( 641)

 - 1  -مفرررر  -ملسرررروق  -ول لرررر   وإلغررررامن لل رشرررر  ول وزغررررع  -ول ررررلحلي 

 .م5118غر/1958

 - مل فق رري رررج  سررل ال  مقررلل " قضررلغل رلاوررحت    هرر  أ هلم ررل ولرشررروحت "  ( 645)

 .م 1488مل س  - 565ول دمل  -ملحت ول  ت  -مل/غوسف ولق ال ي 
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 -درري    -وله برحت ول لاورحت  -أدو ربد وهلل ماد دل إمل غرا ول رلف ي  -ول سللحت  ( 646)

 .أمحد ماد للك  :مقوق - لب لن

 . سو  ف . وهلل  - سللحت يف آالم وةر لل    وغلئ  وخللقوحت  ( 649)

 -ول وخ ماد دل صلل. ول ثواني  -  زكلة وحليل  سللحت يف ولدملء ولةبو وحت لل سلء ( 642)

 .م1486غر/1916 -ول غلض  -مه بحت ول ل   

ملو   -مل. مررامون ربررد ولهرر غ   - اررل ولرر غل رررل وةرررامل ولةبوررحت  وجل و وررحت  ( 642)

 .م5112 غر/1958-وإلسه د غحت  -ولةبورل  وجللم وحت 

ملو   -مل.صررلل. دررل ربررد وهلل دررل محوررد  - فررع وحلرر   يف ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 648)

 .م1445غر/ 1915 - 5  -ول غلض  -والس قلمحت 

ملو   -غ قروب درل ربرد ولوغرلب ولبل سرني  - فع وحل   يف ولرشغ حت وإلسرالموحت  ( 648)

  .غر 1912 - 5  -ول رش ولد يل 

 - 1   -لب ررلن  -دررري    -ملو  وله رر  ول لاوررحت  -ودررل قررو  وجلوزغررحت  -ولرر     ( 644)

 م. 1482غر/1642

لرر لب ولرردغل ماررومل  -    ول ررلين يف   سررري ولقرر آن ول هررو   ولسرربع ولثررلين  ( 911)

 .دري   -ملو  إ ولء ولووث  -ةلو  و

 5  -درري    -وله   وإلسرالمي  -حيوى دل رش  ول و ي  -  احت ولةللبني  ( 911)

  .غر 1912 -

 -  احت ول لظ   ن حت ول لظ  يف أصول ول قه رج مذغ  وإلمرلم أمحرد درل   برل  ( 915)

م 1446غر / 1916 - 1  -ول غلض  -مه بحت ول لد  -دل أمحد دل قدومحت  وهلل ربد

 .أ.مل.ربد وله غ  ول الحت :مقوق -
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 -ولردو  ول  دورحت لل لروم  -ملنرد رو رو   -(أرسو  كو ونرحت وجل رني)  رحت وخللرق  ( 916)

 .م  1441غر/ 1915- 1  -دري   

 -أدو ول ر   مجرلل ولردغل ربرد ولر محل درل وجلروزي  -زومل ولسري يف رل  ول  سري  ( 919)

 .م1489غر /1919 - 6  -دري    -وله   وإلسالمي 

  رل ودررل قورررلرراا ولدغرر ماررد دررل أت دهرر  - مل يف غرردي خررري ول بررلملزومل ول ررل ( 912)

 :مقورق - م1482غرر / 1918 - 19   -درري    -مؤسسحت ول سرللحت  - جوزغحترول

  .ربد ولقلمل  وة نؤ  ل و  وة نؤ    

د دل أمحد دل وةزغ  وةزغ ي وهلر  ي - ولاوغ  يف ع غ  أل ل  ول لف ي ( 912)  - ماَّ

 :قورررمق - غرررر1644 - 1  - ولهوغررت - وإلسرررالموحت زو ة وة قررل   ول رررؤ ن 

د ن  وةل ي.مل  .ماَّ

ملررحت  -ربررد وهلل  غللرر  مجوررلمل. -ز ورررحت وةن ررحت يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 918)

-/ آغررل غررر1914 ل  ولق رردة-لرروول - 558-558ول رردمل  - ول سررللحت وإلسررالموحت

 م.1484 اغ ون 

ملررحت  -ربررد وهلل  مجوررلغللرر  مل. -ز ورررحت وةن ررحت يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 918)

 .م1484/ متوز غر1914 ل  وحلجحت - 554ول دمل  - ول سللحت وإلسالموحت

ملررحت  -ربررد وهلل  غللرر  مجوررلمل. -ز ورررحت وةن ررحت يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 914)

/ آب أغلررول غررر1911 صرر  -مرر م - 561-561ول رردمل  - ول سررللحت وإلسررالموحت

 .م1484

ملررحت  -ربررد وهلل  غللرر  مجوررلمل. - ز ورررحت وةن ررحت يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت ( 911)

 .م1484/  رشغل وة ل غر1911 دوع وة ل  - 565ول دمل  - ول سللحت وإلسالموحت
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صردغقحت ررريل مل. - ولاردمل ول  لسرلوحت للار أة  ول نرل  ز وررحت وةرضرلء ول  لسرلوحت ( 911)

لجاررع ول قرره  ولسلملسررحتاررال دحرروث ولررد  ة  -مل.كررامل ماررد نجورر   ،ول ررويض

 .احت ولؤمت  وإلسالمي وإلسالمي ول بثق رل م ه

مل. محردويت  - ز ورحت ولادمل ول  لسلوحت أ  ز وررحت   ر  ومر أة يف   ر  ومر أة أخر ، ( 915)

اال دحوث ولد  ة ولسلملسحت لجارع ول قره وإلسرالمي ول بثرق  -لبو  ل ملء ول و ني 

 .رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

 -المي ول روخ مارد ولخ رل  ولسر -ز ورحت خالغل وجل لز ول  ربي  خلصرحت ولرخ  ( 916)

اال دحوث ولرد  ة ولسلملسرحت لجارع ول قره وإلسرالمي ول بثرق ررل م هارحت ولرومت  

 .م1441غر/1911 - وإلسالمي

ارال دحروث  -مل.مارد رريل ولبرل   - ز ع ولادمل ول  لسلوحت  وةرضلء ول  لسلوحت ( 919)

 .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي  ولسلملسحتولد  ة 

 -  ول ال ول ق ي يف ول ةبوقل  ول رل ة مل ول ووزل "ول  ل ، " سبل والس  لملة ( 912)

اال دحوث ولد  ة وحللملغحت ررشة لجاع ول قه  - ربد وهلل ول وخ ولح و  دل دوهمل.

 .وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

 -سبل والس  لملة مل ول ووزل "ول  ل ، "  ول ال ول ق ي يف ول ةبوقل  ول رل ة  ( 912)

اررال دحرروث ولررد  ة وحللملغررحت ررشررة لجاررع ول قرره  -.  غبررحت م ررة ى ولررا ويل مل

 .وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

 -سبل والس  لملة مل ول ووزل "ول  ل ، "  ول ال ول ق ي يف ول ةبوقل  ول رل ة  ( 918)

اررال دحرروث ولررد  ة وحللملغررحت ررشررة لجاررع ول قرره  -خلوررل مورري ولرردغل ولرروا 

 .ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي  وإلسالمي
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ول كرا ول ر ت  -مل. ربرد ول  رل  رةرل وهلل  -  خو ره  ،أسبلده ،أنووره :ولرسرلن ( 918)

 .ولهوغت -للو لئق  ولةبورل  ول حوحت 

 .م1448/غر1918 - 1  -مل.ف د دل ماد وخلضريي  -ولرسرلن  ولو و حت  ( 914)

ماررد  .مل - بررحت رلو ررل رسقررحت وةرضررلء دلجل و ررحت ولةبوررحت  أ هررلم ولق ررلص ولو ( 951)

 م.5112غر/1952 - 1  -مهحت وله محت  -ملو  روبحت وخلرضوء  - غرسي إد وغو 

 .ولقلغ ة -مه بحت ودل سو ل  -مل. أغال وحلسو ي  -رسي  رلنل لل نلل فقط !!  ( 951)

ملرحت ولرشرغ حت  -مل/كامل  وفوق وحلةرلب  -ولسهلن  ول  اوحت مل م هو  إسالمي  ( 955)

 لر بلن] 62ول دمل  - ولثللثحت ررشةولس حت  -وغت نلم حت وله - ولد وسل  وإلسالموحت

  [.م  1448 ملغسا  -غر  1914

 -وله   وإلسالمي  -نل  ولدغل وةلبلين ماد  -سلسلحت وة لملغ  ول حوححت  ( 956)

مه بررحت  - (للجررائني وة ل  ولثررلين فقررط)م  1482غررر/  1912 - 9  -دررري   

 .م1441غر/1915 - 1  -ول غلض  -(لبقوحت وةناوء)ول ل   

 -لب ررلن  -دررري    -ملو  ول هرر   -ماررد دررل غاغررد ولقا غ رري  -سرر ل ودررل ملنرره  ( 959)

 .ماد فؤومل ربد ولبلقي :مقوق

مقورق:  -ملو  ول ه   -سلوامن دل وةل   ولسجس لين أدو ملو مل  -س ل أت ملو مل  ( 952)

 .ماد موي ولدغل ربد وحلاود

 -  درررري  -ملو  ول  فرررحت  -رررريل درررل راررر  ولررردو قة ي  -ولررردو قة ي  سررر ل ( 952)

 .ربد وهلل غلل  غامين ولدين :مقوق -م 1422غر/1682

درري    -ملو  وله لب ول  ت  -ربد وهلل دل ربد ول محل ولدو مي  -س ل ولدو مي  ( 958)

 .خللد ولسبع ول لاي ،فووز أمحد زم يل :مقوق -غر  1918 - 1  -
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مهررحت -مه بررحت ملو  ولبرلز  -أدررو دهر  أمحررد درل وحلسررني ولبو قري  -ولسر ل ولهر ،  ( 958)

 .ماد ربد ولقلمل  رةل :مقوق -م 1449غر/ 1919 -وله محت 

لب لن  -دري   -ملو  وله   ول لاوحت  -أمحد دل ل و  ول سلئي  -ولس ل وله ،  ( 954)

سررود  ،مل.ربررد ولا ررل  سررلوامن ولب رردو ي :مقوررق -م 1441غررر/ 1911 - 1  -

  .كرس ي  سل

ةبورررل  مه رر  ول -أمحررد دررل لرر و  ول سررلئي  - (ولج بررى)سرر ل ول سررلئي  ( 961)

 .ربد ول  ل  أدو عدة :مقوق -م 1482غر/ 1912 - 5   - ل   -وإلسالموحت 

ملو  ول  رواي  -أدو رثامن س ورد دل م  و وخل وسرلين  -س ل س ود دل م  و   ( 961)

 مل. س د دل ربد وهلل آل محود.  :مقوق -غر 1919 - 1  -ول غلض  -

 -د وحللرو  درل  واورحت أمحد دل ربر -ولسولسحت ولرشروحت يف إصال  ول وري  ول روحت  ( 965)

 .ولقلغ ة -مه بحت ودل  واوحت 

ول فر  -مل. ماد ريل ولبرل   -سولسحت   سلئل مدغد ول سل يف ولليض  وحللرض  ( 966)

 م.1441غر/1915 - 1  -دري    -وحلدغ  لل رش  ول وزغع 

مؤسسرحت  -لاا ولدغل مارد درل أمحرد درل ررثامن ولرذغبي  -سري أرالم ول بالء  ( 969)

لرر و  وة نررؤ    :مقوررق -م  1446غررر /  1916 - 4  -دررري    -ول سررللحت 

 .ماد ن و  ول  قسو  

ملو  وله ر   - ماد دل ريل ول وكلين -ولسول وجل و  ول دفق رج  دوئق وةزغل  ( 962)

  .ماومل إد وغو  زوغد :مقوق -غر 1912 - 1  - دري   - ول لاوحت

ملو  وله لب  -  ماد دل ماد دل خملو -لج ة ول و  ولاكوحت يف ربقل  ولللهوحت  ( 962)

 .غر 1694 - 1  -دري    -ول  ت 
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ودرل )ربد وحلي دل أمحد وحل ربيل ول ر ري درر  -لذ و  ولذغ  يف أخبل  مل لغ   ( 968)

ربرررد ولقرررلمل   :مقورررق -غرررر  1912 - 1   -ملم رررق  -ملو  ودرررل كثرررري  - (ول ررراممل

 .ماومل وة نل    ،وة نل   

وله ر  ول  رل ين  -وارني ول روخ مارد درل صرلل. ول ث -رش  وة د ني ول و غحت  ( 968)

ماد دل صلل. للدروة  وإل للمل   وروحت وجلللول  دللبدغ حت دإرشو  مؤسسحت ول وخ 

  .غر1952 مضلن  - 1  -وخلريغحت  ول ثواني

رريل درل مارد  - (مع  للوحت ول بلن رلوره)رش  وةلاوين رج أل وحت ودل مللع  ( 964)

 .مف -ولقلغ ة  -لبي روسى ولبلت وحل -ملو  إ ولء وله   ول  دوحت  -وةلاوين 

 -وله ر  وإلسرالمي  -وإلملم ماد وحلسرني درل مسر ومل ولباروي  -رش  ولس حت  ( 991)

 .ل و  وة نل    :مقوق -م 1486غر/1916 - 5  -ملم ق  ،دري  

ّ  -رش  ولسري ولهبري  ( 991)
ْخيسم ز لاا وةئاحت أدو ده  ماد دل أمحد دل أت س ل ولرسَّ

 .ولرشكحت ولرشقوحت لإلرالنل  -

ملو   -أمحررد دررل ماررد ولررد ملغ   - (مررع  للرروحت ول ررل ي رلورره)ل رراري ولرشرر  و ( 995)

 مف. -ولقلغ ة  -ول ل   

 -وله   وإلسالمي  -ريل دل ريل دل أت ول ا وحل  ي  -رش  ول قودة ولةحل غحت  ( 996)

 .ماد نل  ولدغل وةلبلين :مقوق -م 1488غر/1918 - 4  -دري   

ملو  إ ورلء  -أمحد دل ماد ولرد ملغ   - (مع  للوحت ولدسوقي رلوه)ولرش  ولهبري  ( 999)

 .وله   ول  دوحت

 -ماد دل أمحد ول  رو ي وحل ربيل ول ر    درلدل ول جرل   -رش  ولهوك  ول ري  ( 992)

د ولررا ويل ررررمل.ما :مقوررق -م 1446غررر/ 1916 -ول غررلض  -مه بررحت ول بوهررلن 

 . مل.ناغه محلمل
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 -درري    - ملو  ولار ب وإلسرالمي -إد وغو  دل رريل ول رريوزي  -رش  ولّلاع  ( 992)

 . ققه: ربد ولجود ولوكي - م1448غر/ 1918 - 1 

ربرد وهلل  :ملو  -أمحد درل رريل ول جرو   -رش  ول  ج ول  خ  إىل قوورد ولذغ   ( 998)

 .ماد ول وخ ماد وةمني :مل وسحت  مقوق -ول  قوةي 

 ولقلغ ة - ملو  أت  ّولن -حيوى دل رش  ول و ي  -مسل   ل حو.رش  ول و ي  ( 998)

 .م1442/غر 1912 - 1  -

وهلدوغرحت ولهلفورحت ول رلفوحت لبورلن  قرلئق وإلمرلم ودرل ر فرحت )رش   د مل ودل ر فرحت  ( 994)

قليض وجلامرحت أدو ربد وهلل ماد دل قلس  وةن رل ي، ول ر    دلل صرلع  - (ولووفوحت 

 .غر1621 - 1  - لب لن -دري    -وله بحت ول لاوحت  -

 -درري    -  وله رلب ول ر ت ملو -ربرد ولر محل ول قروقي  -رش  ملغوون ول  بي  ( 921)

 .م 1482غر / 1918 -لب لن 

مه برحت  -زغل ولدغل ربد ول محل دل أمحد دل  ن  وحل بيل  -رش  رلل ولومذي  ( 921)

مقوق: مل.مهلم ربدول  و   - م1488غر/ 1918 - 1  -وة ملن  -ولا قلء  -ول ل  

  .س ود

مؤسسرحت  -نجر  ولردغل سرلوامن درل ربردولقوي ولةرويف  -رش  خم ف ول  ارحت  ( 925)

 .م1484غر/1914 - 1  -ول سللحت 

درري    -ملو  ول هر   -ماد دل ربد وهلل وخلر يش  -رش  خم ف خلول للخ يش  ( 926)

 لب لن. -

وإلمررلم وحلررلفظ أدررو ن  رر  ولةحررل ي أمحررد دررل ماررد دررل  -رش  م ررلين وآل ررل  ( 929)

 - 1  - لب رررلن -درررري    -ملو  ول  فرررحت  -درررل سرررلاحت وةزملي ولفررري  سرررالمحت

 .م1484 غر/1644



           

 

 

 

3159 
 

م  رو  درل غرونا  - ()ملقلئق أ يل ول  رى لرشر  ول   رى رش  م   ى وإل وملو  ( 922)

 .لب لن -دري    -رلمل وله    -ولب ويت 

دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -أدو ده  أمحد دل وحلسني ولبو قي  -ل   وإلغامن  ( 922)

 .ماد ولس ود ولبسووين زعلول :مقوق - م1441/غر 1911 - 1  -

 - لب رلن -درري   - ملو  ول لر  للاالغرني - مارومل فرلرو  مل. -ول  لء دلجل و حت ( 928)

 .م1482 -1 

رلمل  -أمحد دل ربد وحللو  دل  واوحت وحل وين  -ول ل م ولسلول رج لل   ول سول  ( 928)

 .ماد مي ولدغل ربد وحلاود :مقوق -وله   

 - 19ول ردمل  -ملرحت رورلملة وجل ردي  -مل/رردنلن أمرني  -صححت وخلد   ول ارع  ( 924)

 .م 1448غ لغ   -غر  1918 مضلن 

دري    -مؤسسحت ول سللحت  -ماد دل أمحد أدو  ل   ولبس ي  -صحو. ودل  بلن  ( 921)

 .ل و  وة نؤ   :مقوق -م 1446غر /  1919 - 5  -

وله رر   -ماررد دررل إسررحلق دررل خاغاررحت ول وسررلدو ي  -صررحو. ودررل خاغاررحت  ( 921)

مل.ماررد م ررة ى  :مقوررق -م 1481غررر/1641 - 1  -دررري    -وإلسررالمي 

 .وةرهاي

ملو  ول دغق لل رش  - ماد نل  ولدغل وةلبلين -صحو. وةملب ول  مل للبخل ي  ( 925)

 .م1449غر/1919 - 1 -ولالهحت ول  دوحت ولس وملغحت  -وجلبول  - ول وزغع 

ملو  ودل كثري -ماد دل إسامرول أدو ربد وهلل ولبخل ي وجل  ي -صحو. ولبخل ي ( 926)

 ..م ة ى ملغ  ولبلعلمل :مقوق -م 1488غر/1918 - 6   -دري    -

وله رر   -ماررد نررل  ولرردغل وةلبررلين  -صررحو. وجلررلمع ول رراري  زغلملو رره  ( 929)

 .م1488غر/1918 - 6  -دري    -وإلسالمي 
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مه بحت ولودورحت ول ر ت لرد ل -ماد نل  ولدغل وةلبلين  -صحو. س ل أت ملو مل  ( 922)

 .م 1484غر  1914 - 1  -ول غلض  -وخللوج 

ملو  إ ولء  -  أدو وحلسني ولق ريي ول وسلدو ي مسل  دل وحلجل -صحو. مسل  ( 922)

 ماد فؤومل ربد ولبلقي. :مقوق -دري    -ولووث ول  ت 

 5  -دري    -ملو  ول  فحت  - ربد ول محل دل وجلوزيأدو ول     -ص حت ول  وة  ( 928)

  .مل.ماد   وس قل ه ني ،ماد فلخو ي :مقوق -م 1484غر/1644 -

 -ملرحت ولثقلفرحت ول رحوحت  -وج رريل درل مسرلرد لر -ول   وء دني  دغثي ولروالملة  ( 928)

 .م5111 إد غل -غر1955 م م- 28ول دمل -ول غلض  -مس   ى قو، وةمل 

 (آ ل غل ،أ هلم ل ، ةبوقلئل)ولرض  ة يف ولرشغ حت وإلسالموحت   ولقلنون ولوا ي  ( 924)

 .وإلسه د غحت - مؤسسحت ولثقلفحت وجللم وحت -ماومل ماد ولاغ ي مل. - (مل وسحت مقل نحت

مل.ربرد ولوغرلب إدر وغو  أدرو  -رض  ة  وحللنحت  أ  مهل يف ول رشغع وإلسالمي ول ( 981)

م كا ولبحر  ول لاري  -مةبوع اال ك لب مل وسل  يف ول قه وإلسالمي  -سلوامن 

 إ ولء ولووث وإلسالمي دهلوحت ولرشغ حت  ولد وسرل  وإلسرالموحت دجلم رحت أم ولقر ، 

 .داهحت وله محت

 - 1  -دررري    -ملو  وله رر  ول لاوررحت  -ماررد دررل رارر  ول قررويل  -ولضرر  لء  ( 981)

 .ربد ول ةي أمني قل جي :مقوق -غر 1919

ملو   -أدو ول    ربدول محل دل ريل دل مارد درل وجلروزي  -ولض  لء  ولو كني  ( 985)

 .ربدوهلل ولقليض :مقوق -م 1482غر/1912 - 1  -دري    -وله   ول لاوحت 

 .ولقلغ ة -ملو  ول ه  ول  ت  -ول وخ ريل وخل وف  -ولضامن يف ول قه وإلسالمي  ( 986)

ملو  مه بحت  -ماد دل ربد ول محل ولسخل ي  -ولضوء ولالمع ةغل ولق ن ول لسع  ( 989)

 .دري   -وحلولة 
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مؤسسرحت  -مل.ماد درل سر ود ولبروري  -اوودط ول لححت يف ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 982)

 .غر1915 - 9  -دري    -ول سللحت 

 - ( وحلهارحت إلدر وغو  وةز ق هبرلمش  سر ول ول رلفع يف ولةر )ولة  ول بوي  ( 982)

 لب لن. -دري    -ملو  ولقل   -ماد دل أمحد دل رثامن دل قلغامز ولذغبي 

ملو  ولا ب وإلسرالمي  -ماد ولخ ل  ولسالمي  :ول وخ -ولة  يف اوء وإلغامن  ( 988)

 .م5111 - 1  -

 - 5  -مؤسسرحت ول سرللحت  -مل. ربد ولسالم ولحورسي  -ولة  م لدو. وإلغامن  ( 988)

 م.5111غر/1955

 -ملو  ول  فرحت  -موفق ولدغل ربد وللةوف ولبادوملي  -ولة  مل وله لب  ولس حت  ( 984)

 .مل.ربد ول ةي أمني قل جي :مقوق -م 1482غر/1912 - 1  -لب لن  -دري   

 -درري    -ملو  ول  فرحت  -ول ر وءماد دل أت غ ج أدو وحلسني  -ربقل  وحل لدلحت  ( 981)

 ماد  لمد ول قي. :مقوق

 قي ولردغل درل ربردولقلمل  ول اواري ولارراي  - وحت يف   ونر  وحل  وحت ولةبقل  ولس ( 981)

مل.  :مقورررق -م 1486غرررر/1916 - 1  -ول غرررلض  -ملو  ول فرررلري  -ولفررري 

 .ربدول  ل  ماد وحللو

 -ررلمل وله ر   -أدو ده  دل أمحد دل مارد درل قرليض لر بحت  -ربقل  ول لف وحت  ( 985)

  .د ول لو  خلنمل.وحللفظ رب :مقوق -غر 1918 - 1   -دري   

ملو  وله ر   - سر ويمجلل ولدغل ربد ول  و  درل وحلسرل وة - ربقل  ول لف وحت ( 986)

 .كامل غوسف وحلو  :د  لغحت - م1488/غر1918 - 1   - دري   - ول لاوحت

 -غجرر  للةبلرررحت  ول رشرر  - ررل  ولرردغل ولسرربهي  -ربقررل  ول ررلف وحت ولهرر ،  ( 989)

 .ي ماومل ولة ل  ،د وحللوربد ول  ل  ما :مقوق - غر1916 - 5  -ولقلغ ة 
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 .دري   - ملو  صلمل  -ماد دل س د ولبفي ولاغ ي  - ولةبقل  وله ، ( 982)

 - نالل ولدغل ربد ول محل درل أت دهر  درل مارد ولسرووري -ربقل  ول رسغل  ( 982)

 .ريل ماد را  :مقوق -غر 1642 - 1  -ولقلغ ة  -مه بحت  غبحت 

مه بحت ول لوم  وحله   -و ملي لاا ولدغل ماد دل ريل ولد -ربقل  ول رسغل  ( 988)

 .م1448غر/1918 - 1  -ولدغ حت ول بوغحت  -

 -ملو  ولقلر   -مل. زغري أمحد ولسبلري، مل. مارد رريل ولبرل   -ولةبو  أملده  فق ه  ( 988)

 .م1448غر/1918 - 5  -دري    -ولدو  ول لموحت  -ملم ق 

 وحلرلفظ زغرل ولردغل ربرد ولر  و  درل وحلسرني -ر   ول ث غ  يف رش  ول ق غ   ( 984)

ملو  إ ورلء وله ر   -ز رحت أمحرد درل ربرد ولر  و  ول  وقري  أدو وحللفظ ود ه  ول  وقي

 .ولقلغ ة -(ول  دوحت )روسى ولبلت وحللبي 

أدو ربرد وهلل مارد درل أت دهر  درل أغروب  -ولة ق وحلهاوحت يف ولسولسحت ولرشروحت  ( 941)

ارد مجورل مل. م :مقورق -مةب رحت ولردين ر ولقرلغ ة  - (ودرل قرو  وجلوزغرحت)در ول     

 .علزي

 -ولردملم  -ملو  ودل ولقرو   -ودل قو  وجلوزغحت  -ر غق وهلج  ني  دلب ولس لمل ني  ( 941)

 .را  دل ماومل أدو را  :مقوق -م 1449غر/1919 - 5 

 - 1  -دري    -را ولدغل للةبلرحت  ول رش  مؤسسحت –ماد  ف ت مل. -ولة ل  ( 945)

 .م1482غر/1918

مه بررحت ملو   -ولقحةررلين  فررال  سررل دررل  -ر ررل وةنبرروب  ول لقررو. ول رر لري  ( 946)

 .م1449غر/1919 - 1  -ول غلض  -وحلاويض 

ل   - 514ول رردمل  -ملررحت ول و ررل  -مل/ ماررد م ررري ولهوررليل  -ولة ررل وخلرردغج  ( 949)

 .م 1449أد غل/ملغو -غر  1919ولق دة 
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ملو  وةمني لل رش  ول وزغع  -ماد ف حي  -ر ل دلل ه ولونول  س  ولةل  !!  ( 942)

 م.1446غر/1919 - 1  -ولقلغ ة  -

 -ملو  ولقلرر   -مل. ماررد ررراممل ولرردغل إسررامرول  -ولة ررل مررل وحلاررل إىل ول لررد  ( 942)

 م.1448غر/1918 - 6  -ت غولهو

 4  - نيملو  ول ل  للاالغ -مل/ سبري  فلخو ي  -ر لع مل وحلال إىل ولوالملة  ( 948)

 .م5119 -

 - درري   -ملو  إ ولء ول لروم  -رلص  رو لين، مل. أملل قبويس رو لين  مل. -ر يل  ( 948)

 م.1449غر/1919

 -ظ و  ول ضل  ول حت يف د ل ولسلئل ولس جدة يف نقل وةرضلء  رلر  وةن رحت  ( 944)

 - 1  -وة ملن  -ررراّمن  -ملو  وةرررالم  - ماررد مرر  س ولررد س وةرهارري مل.

 .م5115غر/1956

وحلرلفظ لراا ولردغل مارد درل أمحرد درل ررثامن درل قرلغامز  -ول   يف خ  مرل عر   ( 211)

 .مل.صال  ولدغل ول جد :مقوق -5 -ولهوغت  -ومحت ولهوغتمةب حت  ه-ولذغبي 

ماررد دررل وحلسررني ول رر وء ولبارردوملي وحل رربيل ول رر     -ول ررردة يف أصررول ول قرره  ( 211)

أ. مل. أمحررد دررل ررريل سررري  :مقوررق -م 1441غررر/1911-5  -دللقررليض أت غ ررج 

 .ولبل كي

للةبلرحت  ول رش  ملو  ولسالم -مل. ماد أمحد رسو   - ول د ون يف ول قه وإلسالمي ( 215)

 .ولقلغ ة - ول وزغع 

ملررحت ولرشررغ حت  - رررل ق ولةرروو يمل. - ول ررال رررل ولرر أة مل وسررحت رشروررحت ربوررحت ( 216)

 .ولقلغ ة -كلوحت ولرشغ حت  ولقلنون  - ولقلنون 
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ملحرق ده رلب  -ولدك و  مارد وحلبور  درل وخلونره  -ر احت ملم وجل ني ول وه  ( 219)

ملم رق،  -ملو  ولقلر   -اد ريل ولبرل  للدك و  م (وجل ني ول وه  وةم وض ولو و وحت)

 .م1441غر/1911 - 1  -ندة  -ملو  ول ل ة 

ملو   -مل.  سر ي مارومل ربرد ولردوغ   -رقد إنل ة وة  لم دني وحله   وإلدل رحت  ( 212)

 .م5118 - 1  -وإلسه د غحت  -ول ه  وجللم ي 

مل. فلال ول بود رار   :  مجحت -مل.ألوو  فولو   - (أسبلده  ر ق رالنه)ول ق   ( 212)

 .دري   -و  ول  لئا مل -

ملرحت  -مل/ ربرد وهلل  سرني دلسرالمحت  -رالنره  ،أنوورره ،أسربلده امل غرو :ول ق  ( 218)

 .م 1484غر/نوفا   1644ل  وحلجحت  - 61ول دمل  -ولس حت ولثللثحت  -ول و ل 

ملو  ول لغررل للةلرررحت  ول رشرر  -مل.  سررلن ن  رر    مل. عسررلن ن  رر   -ول قرر   ( 218)

 .غر1952م/1449 - 1   -دري    - ول وزغع 

 -ول غرلض  -مه بحت ول بوهلن  -مل. محد دل ريل ول  ولن  -ول ق  أسبلده  رالنه  ( 214)

 .م5111غر/1955 - 1 

 -ملو  ولاملن لل رش  ول وزغرع  -مل. ربد وجللول ريل ل  ه  -ول ق  أرسو ه   لوله  ( 211)

 .م5111غر/1955 - 1  -ولدغ حت ول و ة 

ولدو  ول  دوحت  -سل غونا أ.مل. ربد وخلللق   -رق  ول نلل دني وإلسالم  ولة   ( 211)

 .م5115غر/1955 - 1  -دري    -لل لوم 

ملو  ول لر   -بري  فرلخو ي سرمل.  - رالنره  ول ق  ر د ول نلل  ول سرلء أسربلده ( 215)

 .م1441 - 2  -دري    -للاالغني 

مؤسسحت را ولدغل للةبلررحت  ول رشر  -ماد  ف ت  -ول ق   وةم وض ول  لسلوحت  ( 216)

 .م1488غر/1918 - 5  -دري    -
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 غرر/1914 - 1 -مل.كلظ  سلو  رلغش  -ول ق     ث  وإلنجلب لد، ول نلل  ( 219)

 م.1448

 غرر/1951- 5  -مل.كلظ  سرلو  ررلغش  -ول ق     ث  وإلنجلب لد، ول سلء  ( 212)

 م.1444

 (ودل أت ولردنول)ربد وهلل دل ماد دل ربود ولق يش ولبادوملي أدو ده   -ول قودل   ( 212)

 .ماد خري  مضلن :مقوق -لض ول غ -ملو  ول او ي لل رش  ول وزغع  -

ماد أمني دل را  دل ربد ول اغا درل -ول قومل ولد غحت يف   قو. ول  ل ، وحللمدغحت  ( 218)

 .لب لن -دري    -ملو  ول  فحت  -أمحد دل ربد ول  و  ول  ري دلدل رلددغل 

مارد أمرني درل رار   - (اال ماورحت  سرلئل ودرل رلدردغل)رقومل  س  ول  ي  ( 218)

  .لب لن -دري    -إ ولء ولووث ول  ت ملو   - ول  و  دلدل رلددغل

ملو   -أمحد  لفظ ولقلسراي وحلسر ي  -رالمل  وحلولة  ولام  دني ول قه  ولة   ( 214)

 .م5112غر/1958 - 1  -مف  -ول  و ة  -ولهلاحت لل رش  ول وزغع 

مارد درل روسرى درل سرو ة  -رلل ولومذي ولهبرري دو ور  أت رللر  ولقرليض  ( 251)

 غررر/1914 - 1  -دررري    - مه بررحت ول  ضررحت ول  دوررحت  ،وله رر رررلمل  -ولومررذي 

 .ماومل ماد ول  ودي ،أدو ول لري ول و ي ،صبحي ولسلم وئي :مقوق -م 1484

 -درررري    -ملو  ول  فرررحت  -ربرررد ولررر محل درررل أت  رررل    -رلرررل وحلررردغ   ( 251)

 .م  ولدغل وخلةو  :مقوق -م 1482غر/1912

 1   -درري    -ملو  وله   ول لاوحت  -جلوزي ربد ول محل دل و -ول لل ول  لغوحت  ( 255)

 .خلول ولوا :مقوق -غر  1916 -

رريل درل رار  درل أمحرد  - (رلل ولردو قة ي)ول لل ولوو ملة يف وة لملغ  ول بوغحت  ( 256)

مل. م رو   :مقوق -م 1482غر/1912 - 1  -ول غلض  -ملو  روبحت  -ولدو قة ي 

 .ول محل زغل وهلل ولسل ي
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وةغلورحت  -أ.مل. لود محود غوسف  ،.ماد  سل ولحاوملأ.مل -رل  وةن حت ولةبي  ( 259)

 .م5112غر/1952 - 1  -وة ملن  -راّمن  -لل رش  ول وزغع 

 غوئحت وإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت. -رل  وةن حت يف اوء ولق آن  ولس حت  ( 252)

 -مه برحت ول بوهرلن  -مل.نرو  ولردغل درل خم رل  وخلرلملمي  -رل  ولقلصرد ولرشرروحت  ( 252)

 .م5111غر/1951 - 1  -ول غلض 

ملو  وخل جيي لل رشر  ول وزغرع  - سل دل ماد ولسوغدون .مل -رلوم  لوث ولبوئحت  ( 258)

 .م1448غر/ 1918 - 1  -

ملو   -دد  ولدغل ماومل درل أمحرد ول و ري  -رادة ولقل ي رش  صحو. ولبخل ي  ( 258)

 .لب لن -دري   -إ ولء ولووث 

ملو   -  ولرردغل رررو مل. نررو -راررل ولرر أة  وخ الر ررل  مل  غررل يف د ررلء ولج اررع  ( 254)

 .م5111غر/1955 - 1  -ملت  -ولبحوث للد وسل  وإلسالموحت  إ ولء ولووث 

 -رالول  أر لل وةنلدو   والس  سلخ ولبرشي يف م هرو  ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ( 261)

 - 1  -مؤسسحت ول سرللحت  -أ.مل. م ذ  رو  ول زنجي   وةس لل للك  ع ي ول لمليل 

 .م5111غر/1955

ملو  ول هر   -ماد دل مارومل ولبرلد يت  - (دحللوحت ف . ولقدغ )دوغحت ول  لغحت رج وهل ( 261)

 .لب لن -دري    -

 -ماد لاا وحلق ول هو  آدلملي أدو ولةو   -رون ول بومل رش  س ل أت ملو مل  ( 265)

 .م1442غر/1912 - 5  -دري    –ملو  وله   ول لاوحت 

 :مقورق - غرر 1915 - 1  -ملو  وهلرالل  -وخللول دل أمحد ول  وغوردي  -ول ني  ( 266)

 .إد وغو  ولسلم وئي .مل ،م دي ولخا مي.مل
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أمحد دل ولقلس  دل خلو حت ولسر دي وخلا نري  -روون وةنبلء يف ربقل  وةربلء  ( 269)

 .مل.ناو   ال :مقوق -دري    -ملو  مه بحت وحلولة  - (ول     دلدل أت أصوب حت)

ن ماررد دررل أمحررد دررل سررلمل دررل سررلوام -عررذوء وةلبررلب رش  م هومررحت وآلملوب  ( 262)

 .م1446غر/1919 - 5 -مؤسسحت ق ربحت  -ولس ل غ ي 

لروخ وإلسرالم ولقرليض أدرو حيورى زك غرل  -ولا   ولب وحت يف رش  ولب جحت ولو ملغرحت ( 262)

 .ولقلغ ة - ولةب حت ولوا وحت -وةن ل ي

مل.  -م لكلرره والن امرورحت  قضرلغله ول ق ورحت  ،ع س وةرضلء يف نسر  وإلنسرلن ( 268)

لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل  ول ود حت اال دحوث ولد  ة -ماد أغال ول ليف 

 .م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

ملو  وله رر   -ول رر   ربررد ولرر محل دررل ررريل دررل وجلرروزي  أدررو -ع غرر  وحلرردغ   ( 268)

مل.ربرد ول ةري  :ألر غج    لورق -م 1482 /غرر1912 - 1  -درري    -ول لاوحت 

  .أمني قل جي

 - ملو  وله رلب ول ر ت -ربورد ولقلسر  درل سرالم وهلر  ي  أدرو - ع غ  وحلدغ  ( 264)

 - وهل رد -م و ة مل رب رحت ملوئر ة ول رل   ول ثامنورحت دحورد  آدرلمل ولردكل ) - دري  

 ماد رهو  ولدغل. :  حو. ،مل.ماد ربد ول ود خلن :م وقبحت - (غر1642

 -أمحد دل ماد وحل  ي وحلاروي  -عاا روون ولب لئ  يف رش  وةلبله  ول هلئ   ( 291)

 .م1482غر/1912-1 -لب لن  - دري   -ملو  وله   ول لاوحت 

ملو   -ربد وللرع درل ربرد وهلل أدرو ول رليل وجلروغ ي  -عولث وةم   ول ولث ولهل   ( 291)

 -مل.فرؤومل ربرد ولر     :مقوق -م 1441غر/1911 - 6  -والسه د غحت  -ولدروة 

 .مل.م ة ى  لاي
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رريل  :مقورق - 5  -لب رلن  -ملو  ول  فرحت  - ماومل دل را  ولاخمرشري -ول لئق  ( 295)

 .ماد أدو ول ضل إد وغو  ،ماد ولبجل ي

 - (ودررل ول ررال )رررثامن دررل ربررد ولرر محل ول رر  ز  ي  -ف ررل ، ودررل ول ررال   ( 296)

موفرق ربرد وهلل  :مقورق -غرر 1918 - 1  -ولدغ رحت ول بوغرحت -مه بحت ول لوم  وحله  

   .ربد ولقلمل 

ربرردول اغا دررل دررلز،  ماررد دررل  :ةصررحلب ول ضررولحت ول لررامءف ررل ، إسررالموحت  ( 299)

 -ملو  ولررورل  -ولسرر د دررل ربررد ول اغررا مجررع ماررد - ربرردوهلل دررل نرر غل  ،ثواررنير

 .م1449غر/1919 - 5  -ول غلض 

ولجلررا وةرررج لل ررؤ ن  :نرشرر -ملو  وإلف ررلء ولفررغحت  -ول  ررل ، وإلسررالموحت  ( 292)

 .م1485غر/ 1915 -ولقلغ ة  - زو ة وة قل   -وإلسالموحت 

ماد دل إدر وغو  آل  :ول ضولحت ول لامء ةصحلبول  ل ، وجللم حت للا أة ولسلاحت  ( 292)

 ، غلوجلرربردوهلل  ، ثوارنيولمارد  ،ربدول اغا دل درلز ،ربد ول محل ولس دي ،ول وخ

ملو   -أمني دل حيوى ولروزون  :    و مجع - وللج حت ولدوئاحت لإلف لء  ،صلل. ول وزون

 .غر1914 - 1  -ول غلض  -ولقلس  

وله برحت  -اة وةن ل ي ول ميل ول رلف ي ل لب ولدغل أمحد دل مح -ف ل ، ول ميل ( 298)

 وإلسالموحت.

 -ولؤسسررحت ولسرر ودغحت -ربرردول محل دررل نررل  ولسرر دي -ول  ررل ، ولسرر دغحت  ( 298)

 .ول غلض

 :إرردومل -ول  ل ، ولرشروحت يف ولسرلئل ول فرغحت مرل ف رل ، رلرامء ولبلرد وحلر وم  ( 294)

 .م1444غر/1951 - 1  -خللد وجل غيس 
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أدو غونا صال  ولدغل مارومل ولسر ود  :مجع     و  -ف ل ، ولة   ول دو ي  ( 221)

 .م 5119 - إسه د غحت - ملو  وإلغامن للةبلرحت  ول رش  ول وزغع -

 - ول غررلن مؤسسررحت - وجل رري أمحررد ولر محل ربررد. مل - ول رل ة ولةبوررحت ول  رل ، ( 221)

 .م5112/  غر 1958 - 1  - لب لن دري  

هلو اي ولرللهي ل لب ولدغل أمحد دل ماد دل  ج  و -ول  ل ، ول ق وحت وله ،  ( 225)

 وله بحت وإلسالموحت. -

 -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -أمحد دل ربدوحللو  دل  واوحت  -ول  ل ، وله ، ( 226)

 .م1488غر/1918 - 1   -لب لن 

أمحررد دررل  :مجررع     ورر  -ف ررل ، وللج ررحت ولدوئاررحت للبحرروث ول لاوررحت  وإلف ررلء  ( 229)

ولالهرحت  -ول غرلض  -لء  ئلسحت إملو ة ولبحوث ول لاوحت  وإلف ر -ول زوق ولد غش ربد

 .م5116غر/1959 - 1  -ول  دوحت ولس وملغحت 

 ئلسحت إملو ة ولبحوث ول لاوحت  وإلف لء  -ول  ل ، ول  لقحت دللة   أ هلم ول ِض  ( 222)

إرشو /  ول ررروخ ولررردك و  صرررلل. درررل فررروزون  -غرررر 1959 - 1  -ول غرررلض  -

 .ول وزون

 ،ل إدر وغو  آل ول روخمارد در :ةصرحلب ول ضرولحت ول لرامءول أة ولسلاحت ف ل ،  ( 222)

ربردوهلل  ، ثوارنيولربردول اغا درل درلز، مارد  ،ربد وهلل دل محود ،ول محل ولس ديربد

 - مه برحت ر غرحت -أرش  دل ربرد ولق رومل  :    و مجع -، صلل. ول وزون  غلوجل

 .م1442غر/1912 - 5  -ول غلض 

 - لب ررلن -دررري    -ملو  ول هرر   -مجلرررحت مررل رلررامء وهل ررد  -ول  ررل ، وهل دغررحت ( 228)

 .م 1441غر/1911
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 5  -ملم رق  -ملو  ولقلر   -مد أمحد مهي  :ور  ى هبل -م ة ى ولا قل  ،ف ل  ( 228)

 .م5111غر/1955 -

مجرع -ف ل ،   سلئل سام حت ول وخ ماد دل إد وغو  دل ربدوللةوف آل ول روخ  ( 224)

 - 1  -مةب رحت وحلهومرحت داهرحت وله مرحت -    و  ماد درل ربردول محل درل قلسر  

 .غر1644

 -أمحررد دررل ررريل دررل  جرر  ول سررقالين  -ولبررل ي رش  صررحو. ولبخررل ي فرر .  ( 221)

 .لب لن -ملو  ول ه   -   حو. سام حت ول وخ ربد ول اغا دل ربد وهلل دل دلز 

زغل ولدغل ربد ول محل دل ل لب ولدغل  -ف . ولبل ي يف رش  صحو. ولبخل ي  ( 221)

 - 1  -ولررردملم  -ملو  ودرررل وجلررروزي  -ولباررردوملي ول ررر ري درررلدل  نررر  وحل ررربيل 

 .رل ق روض وهلل :مقوق -م 1442غر/1918

أدو ربد وهلل ماد دل أمحرد - ف . ول يل ولللع يف ول  و، رج مذغ  وإلملم مللع ( 225)

 .لب لن -دري    -ملو  ول  فحت  -ول  و  دلل وخ رلوش 

كامل ولدغل ماد دل ربد ولوو د وإلسه د ي ولسرووو  ول ر     -ف . ولقدغ   ( 226)

 .(مع  هال ه لقليض زومله) لب لن -دري    -  ول ه  ملو -دلدل وهلاُمم 

مارد درل رريل  -ف . ولقدغ  وجللمع دني ف ي ول  وغرحت  ولد وغرحت مرل رلر  ول  سرري  ( 229)

 .دري   -ملو  ول ه   -ول وكلين 

وله بحت وةزغ غرحت  - ربدوهلل م ة ى ول وعي -ول  . ولبني يف ربقل  وةصولوني  ( 222)

  .م1444 /غر 1914 - 5  - مف -للووث 

 لاا ولدغل ماد دل ربد ولر محل ولسرخل ي - ف . ولاو  رش  أل وحت وحلدغ  ( 222)

 .غر1916 - 1  - لب لن -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -
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ملحت ولبحروث  -ربد ول  ل  ماومل إمل غا مل.  -ول حن وجلو ي يف نه  وإلسالم  ( 228)

مجرلمل، وة ل  - دوع وة ل  - 24 ول دمل -ولس حت وخللمسحت ررشة  -ول ق وحت ول ل ة 

  .غر1959مجلمل، وآلخ ة  -

ملو  ول لوم للةبلررحت  -أ.مل. مسل دل ريل فل س وحللزمي  -ول حن قبل ولا و   ( 228)

 م.5112غر/1952 - 1  -ول غلض  - ول رش  ول وزغع 

أ.مل. مسل دل رريل فرل س  -ول حن قبل ولا و  للوقلغحت مل وةم وض ولو و وحت  ( 224)

 م.5115غر/1956 -نلم حت وللع س ومل  -وحللزمي 

 -ملم ق  -ملو  ول ه   -ماومل محاة  -ول  وئد ولب ّوحت يف ولقوورد  ول ووئد ول ق وحت  ( 281)

 .م1482غر/1912 - 1 

 - 1  -ول غررلض -ملو  إلربولول  -مل.ربردوله غ  دررل مارد ولال رر   -ول ر وئل  ( 281)

 .م5115غر/1956

 -ررلمل وله ر   -لاا ولدغل أدرو ربرد وهلل مارد درل م لر. ولقرد   - ول   ع ( 285)

 .م1482غر/1912-9 -لب لن  -ري   د

ول رر  ق يف ولقوورررد  ولضرروودط ول ق وررحت ر ررد وإلمررلم ولقرر ويف يف عررري ول بررلملو   ( 286)

دح  مقدم ل ول  -فوزغحت د ت غلنا ول ا ي  - ول لمال  مج ل   و وقل  مل وسحت 

نلم رحت وإلمرلم مارد درل سر ومل  -كلورحت ولرشرغ حت  -مل نحت وللنس ري يف أصول ول قه 

 .غر1958 -وإلسالموحت 

 - 1  -إصدو  مس   ى وللرع ف رد دجردة  -أاووء  ن لئ.  :ول  ل ولهلوي ( 289)

 .م1442غر / 1912

 غر/1914 - 1  -مل.ماد نل  ول و و ي  -ول  ل ولهلوي  ولهلوحت ول  لروحت  ( 282)

 .ر ودلا ،ملو  ول  ومل ر دري   ،ملو  وجلول -م 1448
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 -1  -ملم رق  -ل  ملو  ولق -م ة ى أمحد ولا قل  -ول  ل ولضل   ولضامن فوه  ( 282)

 .م1488غر/1914

 - 6  -ملم ررق  -ملو  ول هرر   -مل.  غبررحت ولررا ويل  -ول قرره وإلسررالمي  أملل رره  ( 288)

 .م1448غر/1918

 ، ول ردخني ، ولخرد و  ،أ   ه  وإلسالم يف ولسره و )فقه وةرشدحت   دغل  ( 288)

 -ملو  ولسرالم للةبلررحت  ول رشر  ول وزغرع  -ربد ولوغلب روغلرحت  - ( ر ق رالن ل

 .م 1482غر/1912 - ولقلغ ة

أ.مل. رريل مارد  ،أ.مل.ريل مري ولردغل ولقر ه ملوعري -فقه ولقضلغل ولةبوحت ول ل ة  ( 284)

 .م5112غر/1952 - 1  -ملو  ولب لئ  وإلسالموحت  -غوسف ولحادي 

 -لب رلن  -درري    -مؤسسرحت ول سرللحت  -ده  دل ربد وهلل أدو زغرد  -فقه ول ووزل  ( 281)

 .م 5115غر / 1956 - 1 

 -ملو  ودرل وجلروزي لل رشر  ول وزغرع  -مل.ماد دل  سني وجلواوين  -فقه ول ووزل  ( 281)

 .م 5112 /غر 1952 - 1  -ولدملم 

 .ولا ب -كلوحت ولرشغ حت داكلملغ   -وحلسل ول بلملي  .مل -فقه ول ووزل يف سوس  ( 285)

 .ملو  ول ه   -ربد ول محل وجلاغ ي  -ول قه رج ولذوغ  وة د حت  ( 286)

 :  رحو. -غرر 1659 -وحلس ل  ولله روي  ماد ربدوحلي أدو -ول ووئد ولب وحت  ( 289)

 .126 .ماد ول  لين

 زو ة  -ربرد ول اغرا درل ربرد وهلل درل درلز  -ول ووئد وجللورحت يف ولبل ر  ول  اروحت  ( 282)

 .غر1918 - 2  -ول غلض  -ول ؤ ن وإلسالموحت  وال قل   ولدروة  وإل للمل 

دري    -حت ملو  وله   ول لاو -ماد دل للك  دل أمحد وله بي  -فوو  ولوفول   ( 282)

 .رلملل أمحد ربد ولونومل ،ريل ماد م وض :مقوق -م 5111 - 1   -
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أمحد دل ع و  دل سلمل دل م  ل  -ول ووكه ولد وين رج  سللحت ودل أت زغد ولقري وين  ( 288)

  .م1442غر/1912 -لب لن  -دري    -ملو  ول ه   -ول   و ي 

ل   - 86ول ردمل  -مي ملحت ولوري وإلسال -محد وله ملي أ -يف ول لقو. ول  لري  ( 288)

 .م  1481ملغسا   14غر/1641ولق دة 

 - 1  -مف  -وله بحت ول جل غحت وله ،  -ربد ول     ول ل ي  -فول ولقدغ   ( 284)

 .غر 1622

غ قوب دل ربرد ولوغرلب  مل. -مل وسحت نه غحت  اصولوحت  (وةمو  داقلصدغل)قلردة  ( 241)

 .م1444غر/1914 - 1  -ول غلض  -مه بحت ول لد  - ولبل سني

مارد درل إدر وغو  درل صرلل.  - (ال غ هر   ارري وة هرلم د ارري وةزمرلن)ردة قل ( 241)

نلم حت  -كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف أصول ول قه  -ولوكي 

 .غر1954 -دل س ومل وإلسالموحت  وإلملم ماد

 -وة ملن  -راّمن  -ملو  ولب ري  -مل.ربد ول اغا وللبدي  -ولقلموس ولةبي ول  ت  ( 245)

 .م5112غر/1952 - 1 

 -لب رلن  -وله برحت ول لاورحت  -ماد دل غ قوب ول ري ز أدلملي  -ولقلموس ولحوط  ( 246)

  .ماد د ري وةمللبي :مقوق - م 1481/غر 1911 - 1 

 .دري   -ملو  صلمل   -أدو ريل وحلسني دل ريل دل سو ل  -ولقلنون يف ولة   ( 249)

حت ول ل ة  أ  غل يف وإل بل   ( 242) زغد دل ربد وهلل دل إد وغو  آل ق  ن  -ولق وئل وللملغَّ

نلم ررحت وإلمررلم  -كلوررحت ولرشررغ حت  -دحرر  مقرردم ل وررل مل نررحت ولرردك و وه يف ول قرره  -

 .غر1958 -دل س ومل وإلسالموحت  ماد

 - ودةرحت ول رلمل وإلسرالمي  -ق و و  ولجارع ول ق ري وإلسرالمي داهرحت وله مرحت  ( 242)

 .م5115-1488/غر1955-1648 -ولد  و  مل وة ىل إىل ولسلملسحت ررشة 
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وةملنررحت  -قرر و و  ملررا ولجاررع ول ق رري وإلسررالمي ل ودةررحت ول ررلمل وإلسررالمي  ( 248)

 .م1482غر/1912 -ول لمحت ل ودةحت ول لمل وإلسالمي 

ق و و    وصول  ماع ول قه وإلسرالمي ول بثرق مرل م هارحت ولرؤمت  وإلسرالمي  ( 248)

 .م1448غر/1918 -ملم ق  -ملو  ولقل   -دجدة 

فررؤومل دررل  -مت و  ولد لوررحت مل وسررحت نقدغررحت يف ارروء وإلسررالم قضررلغل ولرر أة يف ولررؤ ( 244)

 -دح  مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف ولثقلفحت وإلسالموحت  -وله غ  ول بد وله غ  ربد

 .غر1959 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -كلوحت ولرشغ حت 

حت قضرلغل فق ور اال -مل.م بل  ول ويل ولسود محلمل  -قضلغل  الث يف وإلن لض  ( 211)

مةب حت وةخوة وةلقلء  -م ل ة ل خبحت مل أسل ذة كلوحت ولرشغ حت  ولقلنون دللقلغ ة 

 .م5115غر/1955 -ولقلغ ة  -لةبلرحت وة فست 

مج وررحت ول لرروم ولةبوررحت  -قضررلغل ربوررحت م ررل ة يف ارروء ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 211)

 - ملن وة -ررراّمن  -ملو  ولب ررري  -وإلسررالموحت ول بثقررحت رررل نقلدررحت وةربررلء وة ملنوررحت 

 .م1442غر/1912

ملو  ول ه   -أ.مل. ماومل ريل ولرسرل ي  -قضلغل ربوحت م ل ة يف مواون ولرشغ حت  ( 215)

 .م5118غر /  1958 - 1  - وة ملن راّمن –

 ملو  - دولروحت م  رل  لرلف ي مارد - ولسرلاحت وةرسة ئ   ون امروحت ربوحت قضلغل ( 216)

 .م5112/  غر 1958 - 1  - ول غلض -  ول وزغع لل رش ول او ي

 - ررل   رريل ررل  مل. - قضلغل فق وحت يف وجلو ل  ولبرشغحت مل م هرو  إسرالمي ( 219)

 -ملو  ول  ررلئا لل رشرر  ول وزغررع  -ارال مل وسررل  فق وررحت يف قضررلغل ربوررحت م ررل ة 

 .م 5111غر/1951 - 1  -وة ملن 
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 - ول ررل وت مه بررحت - ولبرروري  مضررلن سرر ود ماررد. مل - م ررل ة فق وررحت قضررلغل ( 212)

 .م1444/  غر 1914 - 1  - ملم ق

 -ملو  ول هر  ول ر ت  -ربرد ولر محل ول ر    مل. غوسرف -قضلغل فق ورحت م رل ة  ( 212)

 .م5119غر/1959 - 1  -ولقلغ ة 

مةب حت  - خبحت مل أسل ذة كلوحت ولرشغ حت  ولقلنون دللقلغ ة لقضلغل فق وحت م ل ة  ( 218)

 م.5115غر/1955 -ولقلغ ة  -وةخوة وةلقلء لةبلرحت وة فست 

 -أم كلثوم حيورى م رة ى وخلةور   -غ حت والسالموحت قضوحت مدغد ول سل يف ولرش ( 218)

 .م1485غر/1915 - 5  -ندة  -ولدو  ولس وملغحت لل رش  ول وزغع 

ملو   -أدو ول    ربرد ولر محل درل أمحرد ول ر    درلدل  نر  وحل ربيل  -ولقوورد  ( 214)

 .م 1442غر /1912 - 1  -لب لن -دري    -وله   ول لاوحت 

 ،مه برحت ول لرد -ماد دل ربدولؤمل وحل ر ي  قي ولدغل أدو ده  دل  -ولقوورد  ( 211)

مل.  :مقورررق -م 1448غرررر/1918 - 1  -ول غرررلض  -رشكرررحت ول غرررلض لل رشررر 

 .مل. ن غل ولب ويل ،ربدول محل ول  الن

نلم رحت أم  -م كرا إ ورلء ولرووث وإلسرالمي  -ماد دل ماد ولق ي  -ولقوورد  ( 211)

 .محود مقوق: مل. أمحد دل ربدوهلل دل -مهحت وله محت  -ولق ، 

أدرو مارد ررا ولردغل ربرد ول اغرا درل ربرد  -قوورد وة هرلم يف م رلل. وةنرلم  ( 215)

 لب لن. -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ولسالم ولدم قي 

 -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ماد مجلل ولدغل ولقلساي  -قوورد ول حدغ   ( 216)

 .غر1644 - 1 

 - 6  -ملم رررق  -لررر  ملو  ولق -مل. رررريل أمحرررد ول رررد ي  -ولقووررررد ول ق ورررحت  ( 219)

 .م1449غر/1919
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ملو   -أ.مل. صرلل. درل عرلن  ولسردالن  -ولقوورد ول ق وحت وله ،  مل    ع ر  رل  ( 212)

 .غر1918 - 1  -ول غلض  -دل سوحت 

 -ملو  إلرربولول  -مل.م ررة ى خمررد م  -قوورررد ولوسررلئل يف ولرشررغ حت وإلسررالموحت  ( 212)

 .م5111غر/1951 - 1  -ول غلض 

ربدول محل درل  -  ق  ول قلسو  ولبدغ حت ول لف حت ولقوورد  وةصول وجللم حت  ول  ( 218)

 .م1482غر/1912 -ول غلض  -مه بحت ول ل   -نل  ولس دي 

ربدولسرالم درل  -ولقوورد  ولضوودط ول ق وحت للا لمال  ولللورحت ر رد ودرل  واورحت  ( 218)

كلوحت ولرشغ حت  -ول قه أصول دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف  -إد وغو  وحل ني 

 .غر1914 -لم ماد دل س ومل وإلسالموحت نلم حت وإلم -

 -مةب رحت ولسر حت ولحادغرحت  -ريل دل ربلس ولب يل  -ولقوورد  ول ووئد وةصولوحت  ( 214)

 .ماد  لمد ول قي :مقوق -م  1422غر/ 1682 -ولقلغ ة 

ملو  ولبحوث  -مل.ماد دل س ومل آل س ومل  -قوومحت ول نل  خ    ول أة لل ال  ( 251)

 .م5115غر/1955 - 1  -ملت  -ووث للد وسل  وإلسالموحت  إ ولء ول

 .دري   -ملو  ولقل   - ماد دل أمحد دل نراي - ولقوونني ول ق وحت ( 251)

اال دحوث ند ة  -صلل. ربد ول اغا ك غ  مل. -ولهلئ ل   غ دسحت ولو   ل   ( 255)

 .(ولو و حت  وهل دسحت ولو و وحت  وجلو وم ولبرشي  ول ال  وجلو ي)

موفق ولدغل ربد وهلل دل أمحد ول     درلدل  - ولهليف يف فقه وإلملم أمحد دل   بل ( 256)

 :مقوق - م1484غر/1644 - 5  -ملم ق  - وله   وإلسالمي - قدومحت ولرقد 

 .زغري ول ل غش

 - 1  -ملو  ولث غررل لل رشرر  - ول رروخ ماررد دررل صررلل. ول ثواررني -ك ررلب ول لرر   ( 259)

 .ف د دل نل  ولسلوامن :   و  -م 1442غر/1918
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 -أدو ده  ربد وهلل دل ماد دل أت لروبحت  -لملغ   وآل ل  وله لب ول  ف يف وة  ( 252)

 كامل غوسف وحلو .:مقوق -غر 1914 - 1  -ول غلض  -مه بحت ول لد 

ملو   -م  رو  درل غرونا درل إمل غرا ولب رويت  - ك ل  ولق لع رل مر ل وإلق رلع ( 252)

 .م1485غر/1915 - لب لن -دري    -ول ه  

دغل ربررد ول اغررا دررل أمحررد رررالء ولرر -ك ررف وةرسو  رش  أصررول ولبررامل ي  ( 258)

 .ملو  وله لب وإلسالمي -ولبخل ي 

 -ملو  وله ر  ول لاورحت  -ربردوهلل درل أمحرد ول سر ي  -ك ف وةرسو  رش  ول ل   ( 258)

 .م1482غر/1912 - 1  -دري   

 -ك ف وخل رلء  ماغرل وإللبرلس ررام ولر    مرل وة لملغر  ررج ألسر حت ول رلس  ( 254)

 -م 1482غرر/1912 -درري    - مؤسسحت ول سرللحت -إسامرول دل ماد ول جلوين 

 .أمحد ولقال  :مقوق - 9 

ولقسرة ةو ي م رة ى درل ربردوهلل  - ك ف وله ون رل أسلمي وله    ول  ون ( 261)

-درررري    -ملو  وله ررر  ول لاورررحت  -ول ررر    دررررحلني خلو رررحت ول  مررري وحل  ررري 

 .م1445غر/1916

 -لب رلن  - درري   -ملو  ول ه   -أدو وحلسل ريل ولللهي -ك لغحت ولةلل  ول دلين  ( 261)

 .م 1449غر/1919

 -ملو  ولهلاحت لل رش  ول وزغع  -مل.أمل للغني  -كوف   حهاني يف ن ا وجل ني  ( 265)

 .م5112غر/1958 - 1  -مف  -ول  و ة 

 -مل.ماد كامل ربرد ول اغرا -كوف ملفظ رج كلو ع    ج   ول  ل ولهلويا  ( 266)

 .م1448غر/1918 -ولقلغ ة  -مه بحت ودل سو ل لل رش  ول وزغع 
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ول ر ت  ولج ارع مه برحت – فلء م ذ   ارل  -وف أل ل غل د نلمج   هو  وةرسة ك ( 269)

 .م5112غر/1952 - 1  -لل رش 

ن غردة أم  -ولالئححت ول   وذغحت ل هلم   دو  وإلخ لب  وةن حت  رال  ول قر   ( 262)

 .غر1952م م  56 - 9169ول دمل  -ولق ، 

لملة دل أغوب ولهبويس مل. رو -لبلس ول قو،  ول حدغل  ول ل ة للا أة ولسلاحت  ( 262)

 - 5  -ملت  -ملو  ولبحرررررروث للد وسررررررل  وإلسررررررالموحت  إ وررررررلء ولررررررووث  -

  .م5111غر/1955

 1915 - 1  -دري    -ملو  صلمل   -ماد دل مه م دل م هو   لسلن ول  ب ر ( 268)

 .مل/ود وغو  ولسلم وئي ،مل/م دي ولخا مي:مقوق -غر 

ملو  وله رر   -يل ول حرروي أدررو ول رر . رررثامن دررل ن رري ولوصرر -وللاررع يف ول  دوررحت  ( 268)

 .فلئا فل س :مقوق -م  1485 -ولهوغت  - ولثقلفوحت

مرر م  8ول  قررد يف مدغ ررحت ول ررني دد لررحت وإلمررل و  يف  (ولةرر   ولقررلنون)مررؤمت   ( 264)

 ولذي نها ره كلورحت ولرشرغ حت  ولقرلنون دجلم رحت  ،م1448إد غل  9غر ولووفق 1914

 .وإلمل و  دلل  ل ن مع كلوحت ولة   ول لوم ول حوحت

ولؤمت  ولد يل رل ولضروودط  وةخالقورل  يف دحروث ول هرل   ولبرشري يف ول رلمل  ( 291)

ولووفرق  ،غرر1915مجرلمل، وآلخر ة  (8-9)وإلسالمي ول  قد يف ولقلغ ة يف ولدة مرل 

 ولررذي نهارره ول كررا ولررد يل وإلسررالمي للد وسررل   ،م 1441ملغسررا   (11-16)

 . ولبحوث ولسهلنوحت دجلم حت وةزغ 

 ول  د ولور ي للرسرلن يف ولوالغل  ول حدة - م  ف ه رل ولرسرلن مل م ل  إىل ( 291)

 /غرر1951 - 1  - ول غرلض -ول  مل لل رشر  ول وزغرع  - لوج أمحد ر لين :  مجحت -

 .م5111
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 -ملحت ول ودةحت وإلسرالموحت  -مل/ ماد فووز فقري  -مللو      رل ولة ل وخلدغج  ( 295)

 .م 1445  نوفا -غر  1916مجلمل، وة ىل  - 669ول دمل 

 -مارومل كر م سرلوامن  - (أسللو   ا غ  ول أة  آ ل غرل)مللو غ غد ن مل ول أة  ( 296)

 .م  5111غر/ ملغو 1951م م  - 194ول دمل  -ملحت ولبولن 

دحر   - لود دل ريل وحلسني  -مر،ال  وةف رلل ر د وةصولوني  أ  غل ول ق ي  ( 299)

نلم حت وإلملم ماد دل  -رشغ حت كلوحت ول -مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف أصول ول قه 

 .غر1958 -س ومل وإلسالموحت 

 .8  -ولقلغ ة  -ملو  ول ل    -غوسف م ومل  .مل -مبلمليء يف رل  ول ّ ا ول لم  ( 292)

 -درل م لر.  درل مارد إدر وغو أدرو إسرحق د غلن ولدغل  -ولبدع يف رش  ولق ع  ( 292)

 .م1484غر/1644 - 1  -ملم ق  ،دري   -وله   وإلسالمي 

ر  -ولبسو   ( 298) ّ
ْخيسم ز ملو   -لاا وةئاحت أدو ده  مارد درل أمحرد درل أت سر ل ولرسَّ

  .م1484غر/1914 - لب لن -دري    -ول  فحت 

 -نردة  -ئلمحت لل رش  وله برل   -أمحد دل ربدوهلل ولقل ي  -ملحت وة هلم ولرشروحت  ( 298)

 مل. ماد إد وغو .  ،مل. ربدولوغلب أدو سلوارلن :مقوق -م 1481غر/1911 - 1 

ملررحت مل  غررحت   ررد  رررل ول ئلسررحت ول لمررحت إلملو و   -لررحت ولبحرروث وإلسررالموحت م ( 294)

 .ول غلض -ولبحوث ول لاوحت  وإلف لء 

مجرلمل، - 85ول ردمل -ول غرلض  -مس  ر ى قرو، وةمرل  -ملحت ولثقلفحت ول حوحت  ( 221)

 .م5111سب ا   -رغ1955وآلخ ة 

ول ردمل  - وة ىلولسر حت  -نلم حت ولهوغرت  -ولرشغ حت  ولد وسل  وإلسالموحت ملحت ( 221)

 [.م 1489 أد غل -غر 1919  ن ] - وة ل
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 -م 1448غر/ أك ود  1918مجلمل، ولثلنوحت  - 2ول دمل  -ولجلحت ولةبوحت ولس وملغحت  ( 225)

 .18ولجلد

 غر/1952 - 18ول دمل  -ولس حت وخللمسحت ررشة  -ملحت ولجاع ول ق ي وإلسالمي  ( 226)

 .م5119

 :ولرد  و  - الميمارع ول قره وإلسرالمي ول بثرق ررل م هارحت ولرؤمت  وإلسرملحت  ( 229)

 .ولثلنوحت ررشة ،ول لرشة ،ول لس حت ،ولثلم حت ،ولسلد حت ،ولسلملسحت ،وخللمسحت ،ولثلنوحت

ربرد ولر محل درل ول روخ مارد درل سرلوامن  -ماع وةهن  يف رش  مل قى وةدح   ( 222)

 لب لن. -دري    -ملو  إ ولء ولووث ول  ت  -لوخي زومله ول     ددوململ أف دي 

 -ولقرلغ ة  -ملو  ول غرلن  -ريل دل أت ده  وهلوثاي  -ل  وئد ماع ولا وئد  م بع و ( 222)

 .م1488غر/ 1918 -دري    -ملو  وله لب ول  ت 

 ملو  وله رلب وإلسرالمي -وحل  ري  عرلن  درل مارد ولباردوملي -ماع ولضرامنل   ( 228)

 .غر1618 - 1  -ولقلغ ة - ()م و  مل ولةب حت وخلريغحت دللقلغ ة

  مة بحت ول ريغحت. -حيوى دل رش  ول و ي أدو زك غل  -ولجاوع رش  ول ذب ( 228)

 :عمج -دل  واوحت  أمحد دل ربدوحللو  - ماوع ف ل ، لوخ وإلسالم أمحد دل  واوحت ( 224)

 - ملو  رررلمل وله رر  للةبلرررحت  ول رشرر  ول وزغررع - ربرردول محل دررل قلسرر   ود رره ماررد

 م.1441غر/1915 - 1   -ول غلض 

ملو  ولث غل لل رش  -ول ثواني  ماوع ف ل ،   سلئل فضولحت ول وخ ماد دل صلل. ( 221)

 .ف د دل نل  ولسلوامن :مجع     و  -م 1449غر/1919 - 5  -

 ئلسرحت إملو ة  -ربد ول اغا دل ربرد وهلل درل درلز  -ماوع ف ل ،  مقلال  م  ورحت  ( 221)

 - 9  -ولالهرررحت ول  دورررحت ولسررر وملغحت  -ول غرررلض  -ولبحررروث ول لاورررحت  وإلف رررلء 

 . د ول وغ  مل.ماد دل س :مجع     و  -غر1956
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 زو ة  -ماورحت ول  ل ، ولرشروحت ول لمل ة رل قةلع وإلف لء  ولبحوث ولرشرروحت  ( 225)

 .1  -ولهوغت  -وة قل   ول ؤ ن وإلسالموحت ولهوغ وحت 

 -ولحلفهحت ررج ولبوئرحت  أ  غرل ررج ولروو مل والق  رلملغحت يف والق  ررلمل وإلسرالمي  ( 226)

 و وه يف والق  ررلمل دحرر  مقرردم ل وررل مل نررحت ولرردك -دررل ررريل ولسرر ود  ربرردوله غ 

ول ررلم  -نلم ررحت وإلمررلم ماررد دررل سرر ومل وإلسررالموحت  -كلوررحت ولرشررغ حت  -وإلسررالمي 

 .غر1952 -1959وجللم ي 

 -سلوامن ول وسى دل ربد ول اغا  - (مل وسحت فق وحت  اصولوحت) ولحلفهحت رج ول ححت ( 229)

درل نلم حت وإلملم مارد  -كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1954 -س ومل وإلسالموحت 

دحر   -غاوع دل ربرد وهلل وحلروويل  -مل ال  ول جدغد يف أصول ول قه  ملروو ه  ( 222)

نلم حت وإلملم ماد دل  -كلوحت ولرشغ حت  -مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف أصول ول قه 

 .غر1916 -س ومل وإلسالموحت 

 -وله   ول لاورحت  ملو  -ربد وحلق دل علل  دل رةوحت وةندليس  -ولح   ولونوا  ( 222)

 .ربد ولسالم ربد ول ليف ماد :مقوق - م1446غر/1916 - 1 

ول كرل  ودرل  ومد ولدغل أدر - ولح   يف ول قه رج مذغ  وإلملم أمحد دل   بل ( 228)

 .غر 1919 - 5  -ول غلض  -مه بحت ول ل    - واوحت 

م ماد درل رب حت نلم حت وإلمل -ول خر  ماد دل را  دل وحلسني ول وزي  -ولح ول  ( 228)

 .ره نلد  فولض ول لووين :مقوق -غر 1911 - 1  -ول غلض  -س ومل وإلسالموحت 

جَّ  ( 224)  -ملو  ول هر   -أدرو مارد رريل درل أمحرد درل سر ود درل  رام ولهرلغ ي  - وُلحز

 لب لن. -دري   
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 -درري    -مه برحت لب رلن نرلرش ن  -ماد دل أت ده  ولر وزي  -خم ل  ول حل   ( 281)

 .ماومل خلر  :مقوق - م1442/غر 1912

 -رثارلن دل رار  دل أت دهرر  ول  ررو  درلدل ولرحلنرر   -خم ف ودل وحللن   ( 281)

 .(مةبوع مع رش  ول ضد)

وخ  رل   ،   وف أت ن    أمحد دل مارد ولةحرل ي -خم ف وخ ال  ول لامء  ( 285)

 -م 1442غر/1918 - 5  -دري    -ملو  ولب لئ  وإلسالموحت  -أت ده  وجل لص 

 وهلل نذغ  أمحد.مل.ربد  :مقوق

م كرا وله رلب  -أمحرد رروض  ، س ي ولر  ملي -ولخد و  دني ولة   ولدغل  ( 286)

 .م1444غر/1951 -ولقلغ ة  -لل رش 

 -ملو  ودرل وجلروزي  -مل.ربد وهلل دل ماد ولةول   -ولخد و  يف ول قه وإلسالمي  ( 289)

 .م1448غر/1918 - 5  -ولدملم 

ل ولسروئحت رررج ول ر مل  ولج اررع ولخرد و   ول قرلقري ول  سرروحت أرضو غرل  سررلبولئ ( 282)

 - 6  -ول غرلض  -ملو  دل سوحت  -مل. صلل. دل علن  ولسدالن  - ر ق ولوقلغحت م  ل 

 .م1448غر/1918

ملو   -مارد درل أت دهر  لراا ولدغررل ودرل قورر  ولررجوزغحت  -مدو   ولسرللهني  ( 282)

 .ماد  لمد ول قي :مقوق -م 1486غر/1646 - 5  -دري    -وله لب ول  ت 

 -4  -درري    -ملو  ول هر   -م رة ى أمحرد ولا قرل  -ل ول ق ري ول رلم ولدخ ( 288)

 .م1428م/1428

ملو  ولرشر ق  -مل. حيري ول   رلن  ،مل. سرلم. ع وغبرحت -ولدخل إىل ول لروم ولبوئورحت  ( 288)

 .م 5111غر/ 1951 - 6  -راّمن  -لل رش  ول وزغع 
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 -ندليسر ماد درل أمحرد درل غ رلم وة -ولدخل إىل  قوغ  وللسلن    لو  ولبولن  ( 284)

 .م 1442غر/1912 - 1   -لب لن  -دري    -ملو وله   ول  دوحت 

ولدخل إىل   اوحت وةرامل د حسني ول ول   ول  بوه رج د ل ولبدع  ول ووئد ول ري  ( 281)

ول ر    درلدل  مارد درل مارد ول برد ي ول رل  -ون حلت  دولن ل لر  ل  قبح رل 

 .ولقلغ ة -ملو  ولووث  - وحلل  ولللهي

ارال مل وسرل  فق ورحت يف  -مل.ربد ول رل  أدرو د رل  -إىل فقه ول ووزل ولدخل  ( 281)

 غرر/1951 - 1  -وة ملن  -ملو  ول  لئا لل رشر  ول وزغرع  -قضلغل ربوحت م ل ة 

 م. 5111

 -مد، مرشر روحت وسر خدوم وةن رحت ولبرشرغحت يف إنر وء جترل ب ولبحر  ول لاري  ( 285)

- 1  -مفرر  -غحت وإلسرره د  -ملو  وجللم ررحت وجلدغرردة  -مل.أغاررل م ررة ى وجلاررل 

 .م5118غر/ 1954

  سرل.مل - مقل نرحت مل وسرحت ولرا و  قبرل ولةبري دلل حن وإللاوم مرش روحت مد، ( 286)

 .م5118 - وإلسه د غحت - وجلدغدة وجللم حت ملو  - وهلل ربد ول اري صال 

ربرد وهلل درل  -م آة وجل لن  ر ة ولوقهلن يف م  فحت مل غ    مل  رووملث ولامرلن  ( 289)

 .غر 1916 -ولقلغ ة  -   وإلسالموحت ملو  وله -أس د ولولف ي 

 -مؤسسحت دحسون لل رش  ول وزغرع  -ي ريمل. عسلن ولاغ -ول أة يف   لحت ول ا   ( 282)

 م.5111غر/1951 - 5دري    

 - 1  -ملم رق  -ملو  ولقلر   -مل. إدر وغو  وةملعر   -ولر أة  ول قر   وإلنجرلب  ( 282)

 .م5112غر/1952

ملو   -درل  رام ولهرلغ ي  أدرو مارد رريل درل أمحرد درل سر ود - م و   وإلمجرلع ( 288)

  .دري   -وله   ول لاوحت 
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 - (ودرل أت  رل  )أدو ماد ربد ول محل دل ماد دل إمل غا ولر وزي  -ول وسول  ( 288)

 .له  وهلل ن احت وهلل قونلين :مقوق -غر 1648 - 1  -دري    -مؤسسحت ول سللحت 

حر  د - صلل. دل ربد ول اغا س دي -   ةبوقل   م ورلة وخلال  يف ول قه  اصوال   ( 284)

نلم حت وإلملم ماد دل  -كلوحت ولرشغ حت  -مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف أصول ول قه 

  .غر1951 -س ومل وإلسالموحت 

ول كرا ولقرومي  -مل.  مضرلن مجرلل كلمرل  -مسؤ لوحت وةربلء  وجل و ني ولدنورحت  ( 241)

 .م5112 غر/1952 - 1  -ولقلغ ة  -لإلصدو و  ولقلنونوحت 

 - مةب رحت أسر د - مل. م ة ى ولالري - رشغ حت وإلسالموحتلسؤ لوحت وجل لئوحت يف ولو ( 241)

  .دادومل

 -ملو  ول هرر  وجلرررلم ي  -مل. ماررومل ولقررربال ي  -ولسررؤ لوحت وجل لئوررحت للةبوررر   ( 245)

 م.5119 -والسه د غحت 

ملو   -ول لغه  أسلمحت إد وغو  رج -مسؤ لوحت ولةبو  وجل لئوحت يف ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 246)

 م.1444غر/1951 - 1  -رامن  -ولبول ق 

ملو  وةنردلا وخلرضروء  -ربرد وهلل درل سرلمل ولالمردي  -مسؤ لوحت ولةبو  ول  وحت  ( 249)

 .م1448غر/1918 1  -ندة  -لل رش  ول وزغع 

 -ملو  وجللم ررحت وجلدغرردة لل رشرر  -مل. ماررد  سررني م  ررو   -ولسررؤ لوحت ولةبوررحت  ( 242)

 .م1444 -والسه د غحت 

نلم حت  - و  را  ول لغةحت مل. م  -ولسؤ لوحت ولدنوحت  وجل لئوحت يف وةخةلء ولةبوحت  ( 242)

 .م5119غر /  1952 - 1  -ول غلض  -نلغف ول  دوحت لل لوم وةم وحت 

وجلروومل  جرلزي  مل. ماد ربد -ولسلئل ولةبوحت ولس جدة يف اوء ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 248)

 م.5111 غر/1955 - 1  -د غةلنول  -وحلهاحت سلسلحت إصدو و   - ل   حتو
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ارال دحروث ولرد  ة وخللمسرحت  -ي دل رورد مل.ماد ولق  -مسالحت مدغد ول سل  ( 248)

  .لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي 

مل. م ل. دل ربد وحلري ول جرل ،    -مس جدو  ربوحت م ل ة مل م هو  فق وحت  ( 244)

 م.5112غر/1952 - 1  -مه بحت ول لد  -مل. إغلمل أمحد إد وغو  

 ملو  - وةلرق  سلوامن را  أسلمحت -  ولةالق ولا و  قضلغل يف فق وحت مس جدو  ( 811)

 .م5112/  غر 1952 - 5  - وة ملن رامن - ول  لئا

مل.اولء ولدغل ماد رةورحت  -ولس حد ل  ولبوو ه ولونوحت  اوودة ل وةخالقوحت  ( 811)

 .م 5119غر/ 1952 -ول غلض  -مه   ولودوحت ول  ت لد ل وخللوج  -مةل ع 

ملو  وله ر   ،-حلرلك  ول وسرلدو ي مارد درل ربرد وهلل و -ولس د ك رج ول حورحني  ( 815)

 م ة ى ربدولقلمل  رةل. :مقوق -م 1441غر/1911 - 1  -دري    -ول لاوحت 

 جحت وإلسرالم أدرو  لمرد مارد درل مارد ولاراويل  -ولس   ى يف رل  وةصول  ( 816)

مارد  :مقوق -غر 1916 - 1  -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -ول لف ي 

 .ربد ولسالم ربد ول ليف

 -ملو  ولامون للرووث  -أمحد دل ريل دل ولث ى أدو غ ج ولوصيل  -غ ج مس د أت  ( 819)

 . سني سلو  أسد :مقوق -م 1489غر/ 1919 - 1   -ملم ق 

 -مؤسسرحت ول سرللحت  - وإلمرلم أمحرد درل مارد درل   برل -مس د أمحد درل   برل  ( 812)

دررل ربررد جل ررحت دررإرشو  مل.ربررد وهلل  :مقوررق -م  1444غررر/1951 - 5  -دررري   

 .ولحسل ولوكي، لل ك يف ول حقوق ول وخ ل و  وة نؤ    آخ  ن

 ،مؤسسرحت رلروم ولقر آن -أمحد دل رار   درل ربرد وخلرللق ولبراو   -مس د ولباو   ( 812)

 -م 1484غررر/1914 - 1  -ولدغ ررحت ول بوغررحت  ،دررري   -مه بررحت ول لرروم  وحلهرر  

 .مل. م و  ول محل زغل وهلل :مقوق
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 -ملو  وله رر  ول لاوررحت  -ماررد دررل إمل غررا ول ررلف ي  وإلمررلم -مسرر د ول ررلف ي  ( 818)

 .دري  

أمحرد درل ربردوحللو  درل ربدولسرالم لروخ )آل  واورحت  -ولسّوملة يف أصول ول قره  ( 818)

مارد  :مقورق -درري    -ملو  وله رلب ول ر ت  - نرده  ، أدوه ،وإلسالم ودل  واروحت

 .موي ولدغل ربدوحلاود

 -لل رشرر ول كررا ول رر ت  - ين ماررد ولقررمل.  -م ررلكل وحلاررل  ررردم وخل ررودحت  ( 814)

 .سه د غحتوإل

وإلملم وحللفظ أدو ن    ولةحل ي أمحد دل ماد درل سرالمحت درل  -م هل وآل ل   ( 811)

  .غر1666 - 1  -لب لن  -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -سلاحت وةزملي ولفي 

مل. رلم  أمحد ولقويس  -م هال  ولسؤ لوحت ولةبوحت ولو   رج ول لقو. ول  لري  ( 811)

 1  -ررامن  - ملو  ولثقلفحت لل رش  ول وزغرع  ولدو  ول لاوحت ولد لوحت لل رش  ول وزغع -

 م.5111 -

ندة  -ولدو  ولس وملغحت لل رش  ول وزغع  -مل. ماد ريل ولبل   -م هلحت وإلن لض  ( 815)

 .م1482غر/1918 - 5  -

وحلرلفظ لر لب ولردغل أمحرد درل أت دهر   -م بل  ولانلنحت يف ز وئد ودل ملنره  ( 816)

مارررد ول  قرررى  :مقورررق -غرررر 1916 - 5  -ملو  ول  دورررحت -ولبوصرررريي وله رررلين 

 .وله  ل ي

 - 5  -دررري    -وله بررحت ول لاوررحت  -أمحررد دررل ررريل ول وررومي  -ول رربل  ول ررري  ( 819)

 . ماد أدو ول ضل إد وغو  ،ريل ماد ولبجل ي :مقوق -غر 1644

ملو   - مل.م رة ى زغرد -ول لححت يف ول رشرغع وإلسرالمي  نجر  ولردغل ولةرويف  ( 812)

 .غر1689 - 5  -ول ه  ول  ت 
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 -دررري    -وله رر  وإلسررالمي  -ربررد ولرر زوق دررل مهررلم ول رر  لين  -ول رر ف  ( 812)

 . بو  ول محل وةرهاي :مقوق - 5  -م  1486غر/1916

دحر  مقردم إىل نرد ة  -مل. ربرد وهلل  سرل دلسرالمحت  -م ري وةن رحت يف ولب روك  ( 818)

غرر ولووفرق  1918لر بلن  (56-51) - (  غحت إسرالموحت لرب ل ولام سرل  ولةبورحت)

سلسررلحت مةبورررل  ول هاررحت وإلسررالموحت  -ولهوغررت  -م 1488إد غررل  (18-51)

 .لل لوم ولةبوحت دللهوغت

ول روخ م رة ى درل سر د ولسرووري  -مةلل  أ يل ول  ى يف رش  علغحت ول   ى  ( 818)

 .م1446غر/1919-1 -لب لن  -دري    -وله   وإلسالمي  -ول  وبلين 

 -وله ر  وإلسررالمي  -لررب يل وماررد درل أت ول ر .  -دررووب ولق رع ولةلرع ررج أ ( 814)

 .ماد د ري وةمللبي :مقوق -م  1481غر/  1911 - 5  -دري   

 85ول دمل  - ولثلنوحتولس حت  -ن غدة ولسلاون  -م لقبحت ول  لمال  مع د ع وحل وم  ( 851)

  .م1482 غونوو 51غر/ 1912 لوول12 -

 -دري    -ملو  ول  فحت  - سني دل مس ومل ولباويوإلملم ماد وحل -م لمل ول  اغل  ( 851)

 .خللد ول ع :مقوق

محرد درل مارد وخلةرلت  - (مةبروع مرع خم فر أت ملو مل للا رذ ي)م لمل ولسر ل  ( 855)

 .ماد ول قي  أمحد للك  :مقوق -دري    -ملو  ول  فحت  -ولبس ي 

   درلدل مارد درل مارد درل أمحرد ولقر يش ول ر  -م لمل ولق دحت يف م لمل وحلسربحت  ( 856)

 .كا مل  -ملو  ول  ون  -وةخوة 

ملو   -مل.ماررد رررثامن لرربري  -ول ررلمال  ولللوررحت ول ررل ة يف ول قرره وإلسررالمي  ( 859)

 .م1442غر/1912- 1  -وة ملن  -ول  لئا 
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 -مهرحت وله مرحت  - مةلدع نلم حت أم ولق ، - ماد مه   دقل -م ج  وةصولوني  ( 852)

 .غر1919 - 1 

 -ول  رد ول رللي لل هر  وإلسرالمي  -.ناغه محرلمل مل -م ج  وةل ل  والق  لملغحت  ( 852)

  .م1442غر/1912 - 6 

 1912 -ولقرلغ ة  -ملو  وحلر مني  -سلوامن دل أمحد ولةر وين  -ول ج  وة سط  ( 858)

 .ربد ولحسل إد وغو  -رل ق روض وهلل  :مقوق -غر 

 :قورقم -ولقلغ ة  -مه بحت ودل  واوحت  -سلوامن دل أمحد ولة وين  - ولهبريول ج   ( 858)

 .محدي ربد ولجود ولسل ي

 .دري   -ملو  إ ولء ولووث ول  ت  -را   ال كحللحت  -م ج  ولؤل ني  ( 854)

مل. ممد   زكي، مل. را ولدغل ولدن رل ي،  -ول ج  ولواوري للا ةلحل  ولةبوحت  ( 861)

 .م1484 غر/1914 -ول غلض  -ملو  ول غخ لل رش  -مل.ربد ول محل رقول 

 -درري    -ملو  ول هر   -ء مارع وللارحت ول  دورحت جل حت مل رلرام -ول ج  ولوسوط  ( 861)

 5. 

 -ملو  ول  رلئا  -مل.  لمد ق وبري  ،مل.ماد   وس قل ه ني -م ج  لاحت ول ق لء  ( 865)

 .م1482غر/1912 - 1  -وة ملن 

أمحد دل  -ول ول  ول  ب  وجللمع ولا ب رل ف ل ، إف غقوحت  وةندلا  ولا ب  ( 866)

 :مقوق -م 1481غر/1911 -دري    -ملو  ولا ب وإلسالمي  -حيوى ولونرشغيس 

 .ماورحت مل ولبل ثني دإرشو  ماد  جي

ررالء ولردغل أدرو وحلسرل  -م ني وحلهلم فروام غروململ درني وخل راني مرل وة هرلم ( 869)

 لب لن. -دري    -ملو  ول ه   - دل خلول ولة ودليس ريل
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إ ورلء  ملو  -موفق ولدغل ربد وهلل دل أمحد ول     دلدل قدومحت ولررقد   -ولا ي  ( 862)

 .م1482غر/1912 -1 -لب لن  -دري    -ولووث ول  ت 

لرراا ولرردغل ماررد دررل أمحررد  -ما رري ولح ررل  إىل م  فررحت م ررلين أل ررل  ول  ررل  ( 862)

 غررر/1912 - 1  - لب ررلن -دررري    -ملو  وله رر  ول لاوررحت  -ولرشرردو ي وخلةورر  

  .م1449

 دهر  لراا مارد درل أت -م  ل  ملو  ولسر لملة  م  رو   الغرحت ول لر   وإل وملة  ( 868)

 .دري   -ملو  وله   ول لاوحت  -ولدغرل ودل قور  ولرجوزغحت 

 -وحلسني دل ماد دل ول ضل ول وعر  وةصر  لين  -ول  ملو  يف ع غ  ولق آن  ( 868)

 .ماد س ود ولهوالين :مقوق -دري    -ملو  ول  فحت 

مل.ربرد ولهر غ   -ول ّ ل يف أ هرلم ولر أة  دورت ولسرل  يف ولرشرغ حت وإلسرالموحت  ( 864)

 .م5111غر/1951 - 6  -د     -مؤسسحت ول سللحت  -غدون ز

أمحد دل را  دل إد وغو  ولق ربري  -ول    لل ألهل مل  لخون صحو. مسل   ( 891)

 . أصحلدهموي ولدغل مس و  :مقوق - غر 1918 - 1  - ملم ق - ملو  ودل كثري -

دل ربرد ماد  -ولقلصد وحلس حت يف دولن كثري مل وة لملغ  ول    ة رج وةلس حت  ( 891)

 -م 1482غرر/1912 - 1  -درري    -ملو  وله رلب ول ر ت  -ول محل ولسخل ي 

 .ماد رثامن وخل ت :مقوق

دحر  مقردم ل ورل  - مارد درل رريل ولاوثرلين ولر ي - مقلصد ول ل ع ولرض  غحت ( 895)

نلم رحت وإلمرلم مارد درل سر ومل  -كلورحت ولرشرغ حت  -مل نحت وللنس ري يف أصول ول قه 

 .غر1952 -وإلسالموحت 

ملو  ولاو  لل رش  ول وزغرع  -زغد دل ماد ول ّملين  -مقلصد ولرشغ حت وإلسالموحت  ( 896)

 .غر1912 - 1  -
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 -رراّمن  -ملو  ول  رلئا  -ماد ولةلغ  دل رللرو   - مقلصد ولرشغ حت وإلسالموحت ( 899)

 .ماد ولةلغ  ولوسل ي :مقوق -م 1444غر/1951 - 1  -وة ملن 

 -ملو  وهلج ة  -ماد س د ولووت .مل - مقلصد ولرشغ حت  رالق  ل دلةمللحت ولرشروحت ( 892)

 .غر1956- 5  -ولدملم 

 -ملو  وحلردغ   -مل.غوسرف  لمرد ول رلمل  -ولقلصد ول لمرحت للرشرغ حت وإلسرالموحت  ( 892)

 .م1448غر/1918 - 6  -وخل روم  -ولدو  ولسوملونوحت  -ولقلغ ة 

غر / 1951 -دري    -ل وملو  وجل -أمحد دل فل س دل زك غل  -وللاحت يف قلغا ول ( 898)

 .ربد ولسالم ماد غل  ن :مقوق -م  1444

ولقرردمل  ولا رردو  لبوررلن مررل وق ضرر ه  سرروم ولد نررحت مررل وة هررلم ولرشرررول   ( 898)

أدو ولولود ماد دل أمحد درل  - ول ح وال  ولحهام  ةم ل  مسلئل ل ول هال  

 - 1  -لب رلن  -دري    -ملو  ولا ب وإلسالمي  - (ودل  لد وجلد) لد ولق ربي 

 .مقوق: مل. ماد  جي -م 1488غر/1918

د غلن ولدغل إد وغو  دل ماد دل  -ولق د وة لد يف لك  أصحلب وإلملم أمحد  ( 894)

 :مقوررررق -غررررر 1911 - 1  -ول غررررلض  -مه بررررحت ول لررررد  -ربررررد وهلل م لرررر. 

 .دل سلوامن ول ثواني ول محل ربد مل.

سررلء   غررحت رشروررحت لررب ل ولقضررلغل يف ررر  ول )ولل قررى ولةبرري ول ق رري د  رروون  ( 821)

 (8-2)غر ولووفق 1959مجلمل، وة ىل  (8-2)ول  قد يف ندة يف ولدة مل  ( ول ولود

م،  ولذي نها ه ولدغ غحت ول لمحت لل ؤ ن ول حوحت دا ةقحت مهرحت وله مرحت 5116غولوو 

ممثلحت يف مس   ى ولوالملة  وةر لل دجدة دلل  ل ن مع إملو ة ول ورورحت ولدغ ورحت د رححت 

 .مهحت وله محت
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ملو   -أدررو ولولوررد سررلوامن دررل خلررف ولبررلني وةندليسرر  -ولورررا  ول  قررى رش  ( 821)

   .5   - وله لب وإلسالمي

 :إررردوملمجررع   -ول  قررى مررل ف ررل ، فضررولحت ول رروخ صررلل. دررل فرروزون ول رروزون  ( 825)

 غر/1918 - 5  -ولدغ حت ول بوغحت  -مه بحت ولا دلء وة  غحت  -دل ريل ول  غدون  رلملل

 .م1448

 زو ة وة قررل   -ولرردغل ماررد دررل هبررلمل  ولا ك رر  دررد  -ول ثررو  يف ولقوورررد  ( 826)

 - 5  -ولهوغررت  -ربلرررحت رشكررحت ملو  ولهوغررت لل ررحلفحت  - ول ررؤ ن وإلسررالموحت 

 .مل.  وسري فلئق أمحد :مقوق -م 1482غر/1912

ول ر    دلل روخ  أدرو ربرد وهلل مارد درل أمحرد -م . وجللول رش  م ف خلول  ( 829)

 .م1484غر/1914- لب لن -دري    -ملو  ول ه   -رلوش 

ارال دحروث  -مل.  سرلن   حرو   - (نهر ة إسرالموحت)م ع وحلال وجل و ري  ( 822)

م 1486ملغو  59غر ولووفق 1916ل بلن  11 - (وإلنجلب يف اوء وإلسالم)ند ة 

 .م1441 - 5  -سلسلحت مةبورل  م هاحت ولة  وإلسالمي  -ولهوغت  -

ول بد خلول أدو رورد  -ي م ع وحلال دلل  قو   دللوسلئل ولؤق حت يف ول قه وإلسالم ( 822)

م 1488غر/ متوز 1918ل  ولق دة  - 8ول دمل  -وجللم حت وة ملنوحت  -ملحت مل وسل   -

 .19ولجلد -

سرلةلن درل رريل درل مارد  -ول قوال  ولدغ وحت  والن امروحت مل م هو  إسرالمي  ( 828)

 -كلورحت ولرشرغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت ولدك و وه يف ولثقلفحت وإلسرالموحت  -للغني 

 .غر1959 - حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت نلم

مل. مسر   درل رريل درل مارد  -م  ج وس  بل  أ هلم ول رووزل ول ق ورحت ول رل ة  ( 828)

 غررر/1959 - 1  -نرردة  -ملو  وةنرردلا وخلرضرروء لل رشرر  ول وزغررع  -ولقحةررلين 

 م.5116



 

 

3192 
 

 - 5  -ملم ررق  -ملو  ول هرر   -ماررد دررل إدرر وغو  دررل مجلرررحت  -ول  ررل ولرر  ي  ( 824)

 .موي ولدغل  مضلن :مقوق -غر 1912

لاا ولدغل ماد دل أمحد دل ريل درل رولرون  -ول  ل ول  ي يف ولة  ول بوي  ( 821)

 - 1  -وهل ررد - وررد  أدررلمل  -ولةب ررحت ول اغاغررحت  -ولدم ررقي ول ررلحلي وحل  رري 

 .راغا دوع :مقوق -م 1488غر/1918

 .  دري -ملو  ول ه   -ول ريوزي إد وغو  دل ريل دل غوسف  -ول ذب  ( 821)

 -مه برحت ول لرد  -مل.ربردوله غ  درل رريل ول الرحت  -ول ذب يف رل  أصول ول قه  ( 825)

 .م1444غر/1951 - 1  -ول غلض 

 -مل. ناغه محرلمل  -ولوومل ولح محت  ول جسحت يف ولاذوء  ولد وء دني ول ه غحت  ول ةبوق  ( 826)

 .م5119غر /  1952 - 1   -ملم ق  -ملو  ولقل  

 -ملو  ول  فررحت  -و  دررل موسررى ول ررلربي إدرر وغ - يف أصررول ولرشررغ حت ولووفقررل  ( 829)

 ربد وهلل مل وز. :مقوق -دري   

أمحرد مارد  ربرد وحلهرو  .مل –موونع وحلال ولدوئاحت  ولؤق رحت درني وحلرل  وحل مرحت  ( 822)

 .م5112 -ملو  وجللم حت وجلدغدة لل رش  -رثامن 

 - خللرد درل مارد درل ولا رون - موونع وحلارل  أ هلم رل يف ول قره وإلسرالمي ( 822)

 -ول  رد ول رليل للقضرلء  -مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه ولقل ن  دح   هاويل

 .غر1952 -دل س ومل وإلسالموحت  نلم حت وإلملم ماد

أدو ربد وهلل ماد دل ماد درل ربرد ولر محل  -مووغ  وجللول رش  خم ف خلول  ( 828)

 غررر/1915 - 6  - لب ررلن -دررري    -ملو  ول هرر   -ول رو رري ول رر    دلحلةررلب 

 .م 1445
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 لل لروم ول  دورحت نرلغف أكلملغاورحت - وجل ردي صرلملق إد وغو . مل - ولدملعي ولو  ( 828)

 .م5111/  غر 1955 - 1  - ول غلض - وةم وحت

صرلل. درل ربرد وللةورف  -مو  ولولومل د د وس  الله  أ  ه يف ول قه وإلسالمي  ( 824)

ل رليل ول  رد و -دح   هاويل مقدم ل ول مل نحت وللنسر ري يف ول قره ولقرل ن  -ول لم  

 .غر1955/1956 -دل س ومل وإلسالموحت  نلم حت وإلملم ماد -للقضلء 

 -ولررونا وإل لررلملي رررل وةمرر وض ول رري    قررل رررل ر غررق وال  ررلل وجل يسرر  ( 881)

ول كررا ول رر ت للو ررلئق  ولةبورررل   -إدرر وغو  ولق ررالن  :  مجررحت -مل. غ هررول  ررني 

 . 1 -ولهوغت  -ول حوحت 

 -ملو  أسرلمحت لل رشر  ول وزغرع  -قووسراحت أ رالم ول -موسورحت وحلارل  ولروالملة  ( 881)

 .م5115 -رامن 

ملو   -مرر  ون ربررد ولوو ررد   نضررلل ولبررام  -ولوسررورحت ول ررحوحت لررألم  ولة ررل  ( 885)

 م.5112 - 1  -رامن  -وإلرسوء لل رش  ول وزغع 

 - مؤسسررحت سررجل ول رر ب -ماورررحت مررل وةربررلء  -ولوسررورحت ولةبوررحت وحلدغثررحت  ( 886)

 .م 1481غر/1641 - 5  - ولقلغ ة

 .دادومل -مةب حت ملو  ولقلملسوحت  -مل. ربد وحلسني دريم  -وسورحت ولةبوحت ول  دوحت ول ( 889)

ملو  ول  رلئا للةبلررحت  ول رشر  -مل. أمحد ماد ك  رلن  -ولوسورحت ولةبوحت ول ق وحت  ( 882)

 م.5111غر/1951 - 1  -دري    - ول وزغع 

 - 1  -مؤسسرحت أررامل ولوسرورحت لل رشر  ول وزغرع  -ولوسورحت ول  دوحت ول للورحت  ( 882)

 .م1442غر/1912

 .لب لن - دري   -ملو  وجلول  -ولوسورحت ول  دوحت ولورسة  ( 888)



 

 

3194 
 

 - 1  -مل/ سراري ربرد وحللرو   -ولوسورحت ول لاوحت ول لملحت يف وإلرجلز ولق آين  ( 888)

 م.5112غر/1952

 - 1  -مل/ سراري ربرد وحللرو   -ولوسورحت ول لاوحت ول لملحت يف وإلرجلز ول بوي  ( 884)

 م.5112غر/1952

 ولوفررلء ملو  - ررروغا وحللررو  ربررد. مل. أ - ول ررل  الميوإلسرر ول قرره موسررورحت ( 881)

 .م5112/ غر1952- 1  - ول  و ة -  ول وزغع  ول رش للةبلرحت

 ولهوغت. -ولهوغ وحت  ول ؤ ن وإلسالموحت  زو ة وة قل   -ولوسورحت ول ق وحت  ( 881)

 - درري   - ملو  ول  لئا - مل.ماد   وس قل ه ني -ولوسورحت ول ق وحت ولورسة  ( 885)

 .م5111غر/1951 - 1 

 -مل.سر ود درل م  رو  موف رحت  -ولوسورحت ول ق وحت لألن حت  والس  سلخ ولبرشي  ( 886)

 .م 5112 غر/1952- 1  -وإلسه د غحت  -ملو  وإلغامن  ،ملو  ولقاحت

 -مه برحت ول ودرحت  -مل. ماد صدقي دل أمحرد ولبو نرو  -موسورحت ولقوورد ول ق وحت  ( 889)

 .م1448غر/ 1918 -1  -ول غلض 

 - 2  -ملو  ول لرر  للاالغررني  -مل. سرربري  فررلخو ي  -موسررورحت ولرر أة ولةبوررحت  ( 882)

 م.5112

   مل/   دررت  سرر هو  -موسررورحت ولرر أة يف وحلاررل  ولرروالملة خةرروة خةرروة  ( 882)

 م.5112 - 5  -مل/ أمل م      :  مجحت -مل/دل يس ملغ  

ملو   -ربدول اغا ف اي غوهرل  -موسورحت ول ةلحل  والق  لملغحت  وإل  لئوحت  ( 888)

 .م1482غر/1912-لن لب  -دري    -ول ضحت ول  دوحت 

مه برحت  -مارد رريل ول  رلنوي  -موسورحت ك ل  وصةال ل  ول  رون  ول لروم  ( 888)

 .م1442غر/1918 - 1  -لب لن نلرش ن 
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مارد فرؤومل  :مقورق -مف  -ملو  إ ولء ولووث  -وإلملم مللع دل أنا  -ولورا  ( 884)

 .ربد ولبلقي

ال مل وسرل  ار - ماد رثامن لربريمل. - موقف وإلسالم مل وةم وض ولو و وحت ( 841)

 1  -وة ملن  -ملو  ول  ررلئا لل رشرر  ول وزغررع  -فق وررحت يف قضررلغل ربوررحت م ررل ة 

 .م5111غر/1951

 -مل.ماد ريل ولبل   -موقف وإلسالم مل رال  ول ق   فوِض وإلنجلب وحلدغثحت  ( 841)

ولضوودط وةخالقورحت يف  ةبورق  ق ورحت وإلخ رلب ولةبري )  قحت رال مقدمحت إىل ند ة 

 (58-52)غررر ولووفررق 1918 دوررع وآلخرر   (56-51) - ( ولسررلرد يف رررال  ول قرر

  هو  ول كا ولد يل وإلسالمي للد وسل   ولبحوث  -ولقلغ ة  -م 1448أعسةا 

ول هاحت وإلسالموحت للودوحت  ول لوم ولثقلفورحت  :دلاللووك مع ،ولسهلنوحت دجلم حت وةزغ 

  مج وحت ولدروة وإلسالموحت ول للوحت. ،(إغسسهو)

 -مل.ماد  أفت رثامن  -ول ه ة ولس قبلوحت ل قدم ول ال  وجلو ي موقف وإلسالم   ( 845)

 -قضلغل فق وحت م ل ة ل خبرحت مرل أسرل ذة كلورحت ولرشرغ حت  ولقرلنون دللقرلغ ة  اال

 .م5115غر/1955 -ولقلغ ة  -مةب حت وةخوة وةلقلء لةبلرحت وة فست 

 -أفت رثامن مل.ماد   -موقف وإلسالم  ول ه ة ولس قبلوحت ل قدم ول ال  وجلو ي  ( 846)

 -م 5111أك رود   51 -اال دحوث ند ة والن هلسل  وةخالقوحت لل ال  وجلو ي 

 .نرلم حت قة  -كلوحت ول لوم 

ملو   -مل. مارد رريل ولبرل   -ولوقف ول ق ي  وةخالقي مل قضوحت ز ع وةرضلء  ( 849)

 م.1449غر/1919 - 1  -دري    -ولدو  ول لموحت  -ملم ق  -ولقل  

وحلررلفظ لرراا ولرردغل ماررد دررل أمحررد دررل  -ول نررلل  مورراون والر رردول يف نقررد ( 842)

 :مقوق -م  1442 - 1   -دري    -ملو  وله   ول لاوحت  -دل قلغامز ولذغبي  رثامن

 رلملل أمحد ربد ولونومل. -ريل ماد م وض 
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 -م كرا وله ر  وة ملين  -مل.رلص  رةل ول  لت  -ولوه  دل  ول دغحت لإلنسلن  ( 842)

 .م1448غر/ 1914 - 1راّمن  

 سراوحت د رت  - لمل  مل ولسلئل ول ق وحت يف أ هلم وةرسة  ول قودل   ولقضلء ول ( 848)

كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه  -للنا دل ف  لن ول  اي 

 .غر1958/1958 -نلم حت وإلملم ماد دل س ومل وإلسالموحت  -

لسرل غوسرف درل مجلل ولدغل أدرو ولح -ول جوم ولاوغ ة يف ملوك مف  ولقلغ ة  ( 848)

ولؤسسرحت ولفرغحت  -نسرخحت م رو ة ررل رب رحت ملو  وله ر   - ا ي د ملي وة برلكي 

 .غر1641 -ول لمحت لل الوف  ولومجحت 

 .9   -مف  -ملو  ول ل    - ربلس  سل - ول حو ولوويف ( 844)

ول  قدة يف ول غرلض  ( نه ول اواأ –أخالقول  ولام سحت ولةبوحت يف وإلسالم )ند ة  ( 811)

 ولررذي  ،م  5116مررل س  (15-11)غررر ولووفررق 1959مرر م  (4-8)يف ولرردة مررل 

 .نهاه مس   ى وللع فو ل ول خ يص  م كا وةدحلث دلل غلض

مررلغو  59غررر ولووفررق 1916لرر بلن  11 - (وإلنجررلب يف ارروء وإلسررالم)نررد ة  ( 811)

 .سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت -ولهوغت  -م 1486

 دورع وة ل  59 - (ددوغ  ل  هنلغ  ل يف ول  وم وإلسرالمي :نسلنوحتوحلولة وإل)ند ة  ( 815)

سلسرررلحت مةبوررررل  ول هارررحت  -ولهوغرررت  -م 1482غ رررلغ   12غرررر ولووفرررق 1912

 .وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت

ولضوودط وةخالقوحت يف  ةبورق  ق ورحت وإلخ رلب ولةبري ولسرلرد يف ررال  )ند ة  ( 816)

غررر ولووفررق 1918 دوررع وآلخرر   (56-51) ولرردة مررل ول  قرردة يف ولقررلغ ة يف (ول قرر 

 ول ري نها رل ول كرا ولرد يل وإلسرالمي للد وسرل   ،م1448أعسةا  (52-58)

ول هاررحت وإلسررالموحت للودوررحت  :دلاللررووك مررع ، ولبحرروث ولسررهلنوحت دجلم ررحت وةزغرر 

 . مج وحت ولدروة وإلسالموحت ول للوحت ،(إغسسهو) ول لوم ولثقلفوحت 
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مجرلمل، ولثلنورحت  56 - (الموحت لرب ل ول رهال  ولةبورحت ول رل ة  غحت إسر)ند ة  ( 819)

سلسررلحت مةبوررررل  ول هارررحت وإلسررالموحت لل لررروم ولةبورررحت  -ولهوغرررت  -غررر 1914

 .دللهوغت

غرر  1918لر بلن  (56-51) - (  غحت إسالموحت لب ل ولام سرل  ولةبورحت)ة  ند ( 812)

وإلسالموحت سلسلحت مةبورل  ول هاحت  -ولهوغت  -م 1488إد غل  (51-18)ولووفق 

 .لل لوم ولةبوحت دللهوغت

 دورع وة ل  (52-56) - (  غحت إسالموحت لا ورحت د ل وةرضلء ولبرشرغحت)ند ة  ( 812)

سلسلحت مةبورل  ول هاحت  -ولهوغت  -م 1484أك ود   (52-56)غر ولووفق 1911

 .وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت

غرر 1919/ 2/ 56 - (  غحت إسالموحت للا لكل والن امروحت ل ض والغردز)ند ة  ( 818)

 .سلسلحت مةبورل  ول هاحت وإلسالموحت لل لوم ولةبوحت دللهوغت -ولهوغت  -

 -مل. ول حل  إد وغو  ماد م  و   -ول لقو. ول  لري  نس  ولولومل ول ل ج رل ( 818)

 .ملو  ول  ضحت ول  دوحت

 زو ة ول رردل  -ملررحت ول رردل  -ررردنلن دررل ماررد ولرردقوالن  -نسرر   لررد ولانررل  ( 814)

 .غر 1952مجلمل، وآلخ ة  - 55ول دمل  -س وملغحت دللالهحت ول  دوحت ول

 - (مل وسررحت فق وررحت ملولوررحت)ول سرر   مررد،  ررا ري ولسرر جدو  ول لاوررحت يف إ بل رره  ( 811)

 - 1  -ول غررلض  -ك رروز إلرربولول لل رشرر  ول وزغررع  -مل.سرر ولن دررل رارر  دررو  ق ررحت 

 م.5118غر/1958

ملو   - مل.  اررل ربررد وحللررو  ربررد ولجوررد -ول هررلم ولقررلنوين لإلنجررلب ول رر لري  ( 811)

 م.1442 - 1  -ول  ضحت ول  دوحت 
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م  ررو و  وجلا وررحت ولا دوررحت  -مل. ماررد  جرري  -نهرر و  يف ول ررووزل ول ق وررحت  ( 815)

 م.1444غر/1951 - 1  -لل الوف  ولومجحت  ول رش 

ملحت نلم رحت أم ولقر ،  -نل  دل ربد وهلل ولوامن مل. -نه ة فق وحت لإل للمل وجلو ي  ( 816)

 .غر1951ص    - 51ول دمل  - 15ولجلد  -

لب لن  -دري    -مؤسسحت ول سللحت  -مل.  غبحت ولا ويل  -نه غحت ولرض  ة ولرشروحت  ( 819)

 .م 1448غر/1918 - 2  -

 - ملو  ولوفلء -مجول ماد مبل ك  -نه غحت ولرض  ة ولرشروحت  د ملغل  اوودة ل  ( 812)

 .م1488غر/1918 - 1  -ولقلغ ة 

مارد سر ومل مل. - (حتمل وسحت مقرل ن)ول ه غحت ول رلمحت للضر   ة يف ول قره وإلسالمي  ( 812)

 .م1441 غر/1911 -دادومل  -نلم حت دادومل  - ول و ي

 -مه برحت ول  بري  -مل.  سني  لمرد  سرلن  -نه غحت ول لححت يف ول قه وإلسالمي  ( 818)

 .مف

 -ملو  وحلردغ   -مل. م رة ى مارد ولرذغبي  -نقل وةرضلء دني ولة   ولردغل  ( 818)

 م.1446غر/1919 - 1  -ولقلغ ة 

وللج حت ولدوئارحت للبحروث ول لاورحت  -مل إنسلن إىل آخ  نقل ملم أ  رضو أ  نائه  ( 814)

  نر  - 55ول دمل  -ملحت ولبحوث وإلسالموحت  - وإلف لء دللالهحت ول  دوحت ولس وملغحت 

 .م  1488 ف وغ غر/ 1918

اررال دحرروث  - ماررد سررلوامن وةلررق مل.  - نقررل  ز ورررحت وةرضررلء ول  لسررلوحت ( 851)

 .رل م هاحت ولؤمت  وإلسالمي  لجاع ول قه وإلسالمي ول بثق ولسلملسحتولد  ة 

 -ربرد ولر محل درل نفر درل ربرد وهلل وول روا ي  -هنلغحت ول  برحت يف رلر  وحلسربحت  ( 851)

 .م1481غر/1911 -5  -جل حت ول الوف  ولومجحت  ول رشمةب حت 
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لاا ولدغل ماد دل أمحد ول ميل ول ر ري - هنلغحت ولح ل  إىل رش  أل ل  ول  ل  ( 855)

 .م 1489غر/ 1919 - لب لن -دري    -ملو  ول ه   - دلل لف ي ول اري

أدو ولس لملو  ولبرل ك درل مارد وجلرا ي ودرل  -ول  لغحت يف ع غ  وحلدغ   وة    ( 856)

مقوررق ماررومل ماررد  -م 1484غررر/1644 -دررري    -وله بررحت ول لاوررحت  -وة ررري 

 . رلغ  أمحد ولا و ي ،ولة ل ي

 -اد س ود ولق ويف دلس  دل م -ول ووزل ول ق وحت  أ هلم ل يف ولة ل ة  ول الة  ( 859)

نلم حت وإلملم مارد درل  -كلوحت ولرشغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف ول قه 

 .غر1952 -س ومل وإلسالموحت 

م ى د ت  ونر. ولر ون.  -ول ووزل ولخ  حت دلل أة يف ول بلملو   أ هلم وةرسة  ( 852)

إلمررلم نلم ررحت و -كلوررحت ولرشررغ حت  -دحرر  مقرردم ل وررل مل نررحت ولرردك و وه يف ول قرره  -

  .غر 1952 -ول غلض  -دل س ومل وإلسالموحت  ماد

 - (الدل ف  ون ولذغ  مةبوع مع ك لب ولدغبل ) نول والد  ل  د ة غا ولدغبل  ( 852)

 .دري   -ملو  وله   ول لاوحت  - أمحد ول  به ي

 -وحلردغ  ملو   -مارد درل رريل ول روكلين  - نول وة رل  رش  م  قرى وةخبرل  ( 858)

 .م1446غر/1916-1 - ولقلغ ة

 -ملو  ولقلر   -ولردك و  غوسرف ولق ارل ي  - (ف ل ، م ل ة)غدي وإلسالم  ( 858)

 .م5111غر/1951 - 1  -ولهوغت 

 -إسررامرول دللرل ولبارردوملي  - (أسررامء ولرؤل ني  آ ررل  ول ر  ني)غدغرحت ول رل فني  ( 854)

 .مهحت وله محت -وله بحت ول و لوحت 

درل ربرد ولر محل ول روخ ربرد وهلل  -غل جيوز رشرل  ق رل  إسرقل  وجل رني ول روه  ( 861)

للدك و  ماد ريل ولبرل   (وجل ني ول وه  وةم وض ولو و وحت)ملحق ده لب  -ولبسلم 

 م.1441غر/1911 - 1  -ندة  -ملم ق، ملو  ول ل ة  -ملو  ولقل   -
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ولجلرحت  -مل/ ربرد ولر زوق ول رققي  -غل غاهل إنقرلل وخلرد  مرل ولرو  ولبهر   ( 861)

 .غر 1912 ىل / مجلمل، ولثلنوحت مجلمل، وة - 25ول دمل  -ولةبوحت ولس وملغحت 

 - نررالل ولرردغل ربررد ولرر محل ولسررووري -مهررع وهلوومررع يف رش  مجررع وجلوومررع  ( 865)

 .ربد وحلاود غ دو ي :مقوق -مف  -وله بحت ول وفوقوحت 

 نرردي ربررد . مل - (وةسرللو   ول ةبوقررل  يف مررلل وجل غارحت)وهل دسرحت ولو و وررحت  ( 866)

/  غر1958 -1  - ول غلض - وةم وحت لل لوم ول  دوحت نلغف نلم حت - ول  ل  سوو ل

 .م5112

 -مل. إغرلمل أمحرد إدر وغو   -وهل دسحت ولو و وحت دني م ةول  ول ل   اروودط ولرشرع  ( 869)

 م.5116غر/1956 - 1  -رامن  -ملو  ول  . للد وسل   ول رش 

اررال  -مل.ربررد ول ررل  أدررو د ررل  -وهل دسررحت ولو و وررحت مررل ول هررو  ولرشررري  ( 862)

 -وة ملن  -ملو  ول  رلئا لل رشر  ول وزغرع  - ل ة مل وسل  فق وحت يف قضلغل ربوحت م

 م.  5111غر/1951 - 1 

ولجلررا ولررور ي للثقلفررحت  -نلغرردة ولبق رراي  -وهل دسررحت ولو و وررحت  وةخررالق  ( 862)

 .م1446غر/1916 -ولهوغت  - ول  ون  وآلملوب 

 - 9  -ملو  ولرامون للرووث  -مارد خرري وحللرووين  -ولووا. يف رل  ولف   ( 868)

 .م 1488 -غر 1918

 -ملو  إ ولء ولرووث  -صال  ولدغل خلول دل أغبع ول  دي  -ولوويف دللوفول   ( 868)

 .  كي م ة ى ،أمحد وة نل    :مقوق -م  5111غر/ 1951 -دري   

لراا ولردغل مارد درل ربردول محل  - نوا ولهالم يف ولذغل رج مل ل وإلسالم  ( 864)

د ررل  ررروومل  مل. :مقوررق - 1  -لب ررلن  -دررري    -مؤسسررحت ول سررللحت  -ولسررخل ي 

 .م1442غر/1912-1  -ر لم فل س وحل س لين  ،مل. أمحد وخلةواي ،م    
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مه بحت  -مل. ماد صدقي دل أمحد ولبو نو  -ولونوا يف إغضل  قوورد ول قه ولهلوحت  ( 891)

 .م1484غر/1911- 5  -ول غلض  -ول ل   

 ولردو  ولسر وملغحت لل رشر -مل. مارد رريل ولبرل   -ولونوا يف رلر  وةن رحت ولقر آين  ( 891)

 م.1482غر/1918 - 5  -ندة  - ول وزغع 

ولرؤمت  ول رللي ولسرلدع  -مل. فرووز صرلملق ولاغ ري  -  محله  ف لله  ال ون ل  و   ( 895)

وهلوئحت ول للوحت لإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت  -لإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت 

 .غر1959 - مضلن  -ملت  -

 -وحلرلزمي  مسل درل رريل فرل س أ.مل. - ولو و حت يف  لال  مل ول ححت  ول ض ( 896)

 م.5119غر/1952 - 1  -ول غلض  -ملو  ول لوم للةبلرحت  ول رش  ول وزغع 

 - 1  -ولقرلغ ة  -ملو  ولسرالم  -أدو  لمرد مارد درل مارد ولاراويل  -ولوسوط  ( 899)

 .ماد ماد  لم  ،أمحد ماومل إد وغو  :مقوق -م 1442غر/1918

 .د ول زوق أمحد ولس  و يمل. رب -ولوسوط يف رش  ولقلنون ولدين  ( 892)

 -ريل دل ربد ول اغا ول اريغ ي  -ولوصف ول لس   ول  لول ده ر د وةصولوني  ( 892)

نلم رحت وإلمرلم  -كلورحت ولرشرغ حت  -دح  مقدم ل ول مل نحت وللنس ري يف أصول ول قره 

 .غر1911 -ماد دل س ومل وإلسالموحت 

ماد درل أت دهر  درل لاا ولدغل أمحد دل  - فول  وةرولن  أنبلء أد لء ولاملن  ( 898)

 .مل/ إ سلن ربلس :مقوق -دري    -ملو  ولثقلفحت  -خلهلن 

لولوة د ت صلل. دل  سني آل ريل  -ولوقلغحت ول حوحت رج اوء وله لب  ولس حت  ( 898)

 .م 1484غر/ 1914 - 1  -ولدملم  -ملو  ودل ولقو   -

 - 198مل ول رد -ملرحت ولبورلن  -ربد ول اغا دل إد وغو  وحل ني  - ك م وهلل ول أة  ( 894)

 .م5111غر/ مل س 1951ولق دة  ل 
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أدو م  و  ربد وللع دل ماد دل إسرامرول  -غ واحت ولدغ  يف ملسل أغل ول ف  ( 821)

 -م  1486غرر/ 1916 - 1   -لب رلن  -درري    -ملو  وله   ول لاورحت  -ولث للبي 

 .مل.م ود ماد قاحوحت :مقوق

وجلا وحت ولسر وملغحت لةر  وةرسة  ولج ارع  - لض وجل ني ول وه مبل  رشرل  إن  ( 821)

 .http://ssfcm.org/ViewSocietyNews.aspx?SNewsId=1307      :ول ودط -

 :رج ول ودط -مل.س د ول بودي  -وإلململن رج ولخد و   ( 825)

 http://www.annabaa.org/nba54/edman.htm .  

 :رج ول ودط - وةمل غحت   وحلال   وإل الع ( 826)

 http://www.childclinic.net/pain/drugs.html. 

  :رج ول ودط - ل وخ دد  ول ويل ربد ولبلسطو - ول لقو. ول  لري آ وء يف ( 829)

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/engab/abdabaset.htm  

  :رج ول ودط -أ.مل. ماد  أفت رثامن -وس ئجل  وة  لم  ( 822)

http://www.bab.com/persons/88/show-particle.cfm?article-id=128 

 -وسررر خدوم وةلررر حت ول رررو وحت مل ن عررر ض ربررري غ ررر ض وةن رررحت للخةررر   ( 822)

أسر لل م رل ك  وس  رل ي وةلر حت ول  خو روحت دهلورحت ) دل ريل ول  غ ي إد وغو  مل.

 :موقع رولملة وجل ني ول ودط - (ولة   مس   ى وللع خللد وجللم ي

 http://www.ganeen.com/information/2003-01-04-ultra-sound.asp. 

وسرروو وجوحت رشكررل  ول برر  ل قرروغل أن ررةحت مهلفحررحت ول برر  يف م هاررحت ول ررححت   ( 828)

غولوو ) ا هاحت ول ححت ول للوحتد حت دو لئق ص لرحت ول ب  ووخل وء ول   ق غ  جل حت - ول للوحت

 :رج ول ودط-(غر1951/  دوع ولثلين  م 5111

www.who.int/genevahearings/inquiry/inquiry-ar.doc. 

http://ssfcm.org/ViewSocietyNews.aspx?SNewsId=1307
http://www.childclinic.net/pain/drugs.html
http://www.childclinic.net/pain/drugs.html
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 :ول ودط -إسالم أ ن الغل  ( 828)

 http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-
Arabic-Ask-Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601776  . 

 :إسالم أ ن الغل رج ول ودط ( 824)

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=3139 

 :إسالم أ ن الغل رج ول ودط ( 821)

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml. 

 .www.islam-qa.com                                       -وإلسالم سؤول  نووب  ( 821)

 :ولررررر ودط -أربرررررلء ف نسرررررل غ وارررررون ررررررج جترررررل ة   ررررروغ  وةن رررررحت  ( 268)

http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/Medicine/May/4/
atebaa.aspx. 

 :ول ودط -موقع خ ودحت مل   كوم  -مل.  نلء م  و   -أر لل وةنلدو   ( 268)

www.khosoba.com/medical-guide/books/ragaa-mansour-fertility-book.htm. 

 :ول ودط -أر لل وخللوج ل ي وال  ولنل  وخللصحت  ( 829)

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show-art&id=210 

وهلوئرحت ول للورحت  :موقرع - مل. ربرد ولررجوومل ول رل ي - أروو  وجل ني  ن خ ولر    ( 268)

 :رج ول ودط مهحت وله محت -لإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت 

http://www.nooran.org/index.htm  .  

مل. مررلغ   -أمرر وض مس   رروحت يف ولج اررع وةم غهرري  وقرروو  رررال  إسررالمي  ( 822)

 .http://www.islamset.com/arabic/ahip/hathot1.html :    رج ول ودط -  حو  

-مل. ف غردة صرلملق ز ز  -أمهوحت ول اكد مل مدة وحلال   أ ر ه يف إ برل  ول سر   ( 268)

 :رج ول ودطهلل أ ن الغل  :موقع

www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10088&task=vi
ew&sectionid=1. 

موقرع إلوررحت ت ت    -أ ل محل ربو ي نلن. د د رالوحت ز ورحت نسروج مبويضر  ( 262)

 :رج ول ودط -ول  دوحت 

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid-3851000/3851823.stm. 

http://www.islamonline.org/Arabic/Science/2001/04/Article4.shtml
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=210
http://www.nooran.org/index.htm
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 –وإلسالم ولووم  :موقع -. ربد ول لود ماد أمني دل قلس  مل -ولب احت ولو و وحت  ( 268)

 http://islamtoday.net. 

   www. Albawaba.com                                :دوودحت ولرشق وة سط رج ول ودط ( 881)

 :رج ول ودط -م غ  وخلبلئ   أ  ه يف صححت ول  مل  ولج اع  ( 288)

 http://www.science4islam.com/html/3-1a.html. 

 رج ول ودط: -ول دخني قل ل ولالغني  ( 885)

 http://www.dawah.ws/open-rs-now.php?cat=7&rs=98. 

  :ول ودط -موقع موسورحت ول  فحت  -ول لقو. ول  لري  ( 288)

http://kb.qcat.net/index.php?page=index- v2&id=211&c=23. 

 :ول ودط - موقع ولةبو  ولسل  - د وك وةن حت ،ول لقو. ول  لري ( 288)

 http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=58. 

 http://www.alazhar.org :نلم حت وةزغ  ( 882)

  www.al-watan.com :ولقة غحت رج ول بهحت ول للوحت للا لومل  ولورلن غدة  ( 882)

وجلا وحت وةم غهوحت للاا ارل /  -وحلالحت مل أنل خ ل ولوالملو  ولقوفغحت  ( 888)

 .http://www.acnm.org/news.cfm?id=234:ول ودط -ولقلدال  

 :خ ودحت مل   كوم رج ول ودط ( 282)

 http://www.khosoba.com/articles/050424x01-uterus-transplantation-KSA.htm. 

 .  www.khosoba.com/articles/ivf-registry.htm :خ ودحت مل   كوم رج ول ودط ( 884)

 . www.khosoba.com/medical-guide :خ ودحت مل   كوم رج ول ودط ( 881)

 :رج ول ودط -مل.ربد ول محل ربلمل  -وخلالفل  دني ولذوغ  وإلسالموحت  ( 228)

www.passia.org/meetings/rsunit/Islamic-Schools-Jurisprudence.htm 

 :رج ول ودط-وخلا  أم وخلبلئ  ( 885)

 http://www.science4islam.com/html/3-1-05a.html. 

 .www.questdiagnostics.com :ولوقع - (.Wood NS,et alمل وسحت د غةلنوحت ) ( 886)

http://www.science4islam.com/html/3-1a.html
http://www.science4islam.com/html/3-1a.html
http://www.al-watan.com/
http://www.questdiagnostics.com/
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 :رج ول ودط -ملحت ولقوو  ول  دوحت ولس وملغحت ولسلححت  -ولدفلع  ( 889)

http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InSectionID=628&InNewsItemID=35044    

 :رج ول ودط نجو  لووسولدك و   ( 228)

 http://www.layyous.com/book%20addition/delivery%20ins%20arab.htm 

 :ولدك و  نجو  لووس رج ول ودط ( 882)

www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm . 

موقررع مج وررحت  -ز ع ولبررول يف ولررذ وع حيررلفظ رررج خ ررودحت م ررلدحت دللرسرررلن  ( 888)

 :أصدقلء م  د وة  وم ولقومي رج ول ودط

http://www.57357.com/arabicsite/mednov9.htm. 

 :ول بهحت وإلسالموحت رج ول ودط ( 222)

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=5064

9&Option=FatwaId 

 :ول ودط - ول بهحت ولد لوحت لاغلملة ولوري  ول ولوالملو  ولقوفغحت ( 884)

 http://www.ican-online.org .  

 :ول ودط -موقع رولملة وجل ني  - رش  رلم ل ووب وجل ني وخللقوحت ( 841)

 http://www.ganeen.com/information/2003-01-04-congenital-anomalies.asp. 

 ،موقع ولبوودرحت ولةبورحت -ولدك و  ماومل نلظ  ول سواي  -ولة  ول بوي  ول ل  وحلدغ   ( 841)

 .http://www.mediall1.com/legal-opinion/Islamicarticle/6.htm        :ول ودط

 .http://www.muslimdoctor.org/article.php?sid=22 :ةبو  ولسل  رج ول ودطول ( 845)

 .http://www.6abib.com/a-349.htm :ربو  مل   كوم رج ول ودط ( 846)

 .http://www.6abib.com/a-359.htm :ربو  مل   كوم رج ول ودط ( 849)

 .http://www.6abib.com/articles.php?id=335 :طربو  مل   كوم رج ول ود ( 842)

 .http://www.6abib.com/articles.php?id=339 :ربو  مل   كوم رج ول ودط ( 842)

http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InSectionID=628&InNewsItemID=35044
http://www.ganeen.com/information/2003_01_04_congenital_anomalies.asp
http://www.ganeen.com/information/2003_01_04_congenital_anomalies.asp
http://www.6abib.com/a-359.htm
http://www.6abib.com/articles.php?id=335
http://www.6abib.com/articles.php?id=339
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 .http://www.6abib.com/articles.php?id=334 :ربو  مل   كوم رج ول ودط ( 848)

 :ول ودط -ربو  رج وإلنونت  ( 848)

www.doctorinternet.co.uk/Specialities/a-Infertility.htm. 

 .http://www.tabibak-elkhas.com/women2.php :ربوبع وخللص ( 844)

 .=9097http://tabeebe.com/vb/showthread.php?t :رج ول ودط -ربوبي  ( 411)

 :ول ودط -موقع موسورحت ول  فحت  - ر ل وةنلدو  ( 411)

 http://kb.qcat.net/index.php?page=index- v2&id=224&c=23  .  

 . www.alarabonline.org ر ب أ ن الغل: ( 415)

 :مل. فؤومل دل ربدوله غ  ول بدوله غ  - (  غحت رشروحت)رال ول أة  ( 416)

 http://www.saaid.net. 

 :ول ولملة ول لملحت رج ول ودط ( 419)

 http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46 .  

 :ول ولملة ول لملحت رج ول ودط ( 412)

 http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9  

وس  رل ي أنرف  ألن )مل.نفر ولبةلغ رحت  -ولادمل ولل لدوحت.. محلغرحت لل ر   ولر يء  ( 412)

 :رج ول ودط - (   ج ة

 http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine97/48.htm  .  

 :ول ودط -موقع هلل أ ن الغل  - مل. ربدول لود قلس  - ول حن قبل ولا و  ( 418)

www.lahaonline.com/index.php?option=content§ionid=1&id=5992&task=view    

 :ق لة وجلاغ ة ول ضلئوحت رج ول ودط ( 418)

www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89576  .  

 :ق لة وجلاغ ة ول ضلئوحت رج ول ودط ( 414)

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-

C6F80FEA5EF0.htm 

http://www.6abib.com/articles.php?id=334
http://www.tabibak-elkhas.com/women2.php
http://tabeebe.com/vb/showthread.php?t=9097
http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46
http://click4clinic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&sectionid=1&id=5992&task=view
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08F56E26-E9E1-49BF-AC0E-C6F80FEA5EF0.htm
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 :ول ودط -ك لب ول ححت   ( 411)

http://www.healthbook.cc/articles.php?id=717 .   

 :هلل أ ن الغل رج ول ودط ( 411)

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=v

iew§ionid=1 

 .http://www.roro44.com/health :ولجلحت ولةبوه رج ول ودط ( 415)

 :رج ول ودط -مرخلر  ول دخني  رشكل  ول ب   ( 416)

http://www.khayma.com/maalbar/Smoking.htm. 

 :رج ول ودط -ولخد و  آفحت ول ف  ( 419)

http://www.aljazeera.net/in-depth/drugs/2001/4/4-21-2.htm. 

 :رج ول ودط -ولخد و  ساوم ولبوئحت  ( 412)

 http://www.egalibya.org/arb/elmajla/ten/almokdarat.htm. 

 :ول ودط -م كا وإلخ لب  ولو و حت داس   ى وة ملن  ( 412)

www.ivfjh.com/ar/whats-IVF.htm. 

 ولاغد مل ول سلء خيون ولوالملة ولقوفغحت  ع  ولخلر : ( 888)

 http://womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/1266   

موقرع ولوسرورحت  -دق  مارد نراو  ولر -مسؤ لوحت ولةبو  يف ولرشغ حت وإلسرالموحت  ( 882)

 :وإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت رج ول ودط

 http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-

det&id=555&select-page=3. 

 :ول ودط -ولثقلفحت ول حوحت  -مس   ى قو، وةمل دلل غلض  ( 414)

 http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=21.htm 

 :ول ودط -ولثقلفحت ول حوحت  -مس   ى قو، وةمل دلل غلض  ( 451)

 http://www.sfh.med.sa/Magazine/magazine101/view.asp?page=18.htm 

http://www.healthbook.cc/articles.php?id=717
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=view&sectionid=1
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=1071&task=view&sectionid=1
http://www.egalibya.org/arb/elmajla/ten/almokdarat.htm
http://www.egalibya.org/arb/elmajla/ten/almokdarat.htm
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 :ول ودط -موقع موسورحت ول  فحت  -م لومل     لق د الوحت ر ل وةنلدو   ( 451)

 http://kb.qcat.net/index.php?page=index-v1&c=23  .  

 .  www.w3c.org :ول ودط -  وحلوو  رل وإلسالم قس -م  د، ول و ود  ( 455)

 :رج ول ودط ،م  دغل  س ل   لغاا ( 456)

http://www.startimes2.com/f.aspx?t=310069. 

 رج ول ودط: ،م  دغل  نبل ولقل  ( 459)

http://www.nabde.com/vz/reply.php?UserID=1&Quote=1&QuoteSubject
=1&SubjectID=130&MainID=3 

 .http://www. Islamset.com -حت لل لوم ولةبوحت دللهوغت ول هاحت وإلسالمو ( 452)

 :رج ول ودط ولوسورحت وإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت ( 886)

 http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-
page=13. 

 .http://www.mawsoah.net :ولوسورحت ول  دوحت ول للوحت ( 458)

  :ول ودط -موسورحت ول  فحت  ( 458)

http://kb.qcat.net/index.php?page=index-v2&id=226&c=23 

موقرع  - نلغردة ولبق راي - موقف ولدغل مل  ه ولونول وإلخ رلب ول ر لري ( 454)

 .www.balagh.com/mosoa/feqh -دالغ 

 ق رلة وجلاغرر ة -(ولرشرغ حت  وحلوررلة)د نرلمج  - موقرف ولرشرغ حت مررل ول ةرو و  ول لاوررحت ( 889)

 :ول ودط -م 1/9/5111 -غر8/1/1955 -ول ضلئوحت 

 www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89576  .  

 :رج ول ودةني -مل.ربدول لود  -غل      د وك ول ي   ها ل ولرشريا  ( 461)

 http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275 ، 
http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest. 

 :زو ة ول ححت  وإلسهلن ولفغحت رج ول ودط  ( 465)

 http://www.mohp.gov.eg/sec/Heducation/Pregnancy.asp .   

http://www.mawsoah.net/
http://kb.qcat.net/index.php?page=index_v2&id=226&c=23
http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275
http://www.almalhof.com/vb/printthread.php?t=15275
http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest
http://naseh.net/vb/showthread.php?t=20904&goto=nextnewest
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 .http://www.mohp.gov.eg/main.asp : زو ة ول ححت  ولسهلن دجا و غحت مف ( 466)

موقرع ولوسرورحت  -ولسرقل روردولردك و  مارد  - للع وإلرجلز ول درلين..ولوالملة ( 888)

 وإلرجلز ول لاي يف ولق آن  ولس حت رج ول ودط:

 http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show-det&id=555&select-
page=13. 

 :رج ول ودط - مل. غللحت ملو مل -ولوالملة ولةبو وحت أم ول الوحت ولقوفغحت  ( 462)

 www.an-nour.com. 

 -موقع غوئحت وإللوررحت ول غةلنورحت  -ولوالملة ولقوفغحت  اغد مل خة  وإلصلدحت دلحلسلسوحت  ( 886)

 :ول ودط -م 51/11/5119

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid-3762000/3762252.stm 

   :رج ول ودط -مل.  سلن لايس دللل  - مل ولدومحت مل ق ل  ( 468)

 http://www.khayma.com/chamsipasha/Madama.htm. 

 .http://www.balagh.com/woman/teflول ودط:   ( 468)

 http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-15.asp ول ودط:  ( 464)

 . www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/study ول ودط:  ( 491)

 http://concise.britannica.com/ebc/article-9364184ول ودط:  ( 491)

 ول ودط: ( 495)

 http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2005/02/02-08/427.htm 

 .http://www.childclinic.net/pain/premature :ول ودط ( 496)

 . http://www.freemuslim.org/sohof/salam/29/q12.htm ول ودط: ( 499)

 http://www.haridy.com/ib/archive/index.php/t-31059.html ول ودط: ( 492)

 http://www.highbeam.com ول ودط: ( 492)

http://www.mohp.gov.eg/main.asp
http://www.an-nour.com/
http://www.an-nour.com/
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-15.asp
http://www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/info
http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2005/02/02-08/427.htm
http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2005/02/02-08/427.htm
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 ول ودط: ( 888)

 http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0001229.html 

  .www.Islamonline.net ول ودط: ( 498)

 .www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/infoول ودط:  ( 494)

  .  www. Balagh.comول ودط: ( 421)

 
 

*  *  *  * 

http://www.nottingham.ac.uk/human-development/EPICure/info
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 -

 482 .......................... املقصود بتاديد جنن ا نن املبا  األو ي

 485 ............................. وسال  حتديد جنن ا نن يثايناملبا  ال

 485 ...............دللسلوكول  ولةبو وحت  مدغد ن ا وجل ني املطلب األو ي

 485 ............................. أ ال :  اوري  للحت ولق لة ول  لسلوحت ر د ول أة

 489 .............................................  لنول :  وقوت  قت وجلامع

 488 .......................................... : و بلع نهلم عذوئي م ني للثل  

 484 .................مدغد ن ا وجل ني دلل ق ول  ول  لروحت  ياملطلب الثاين

 484 ..............:  سلئل مدغد ن ا وجل ني قبل وإلخ لب ولسالحت وة ىل

 441 ..............ئل مدغد ن ا وجل ني د د وإلخ لب :  سلولسالحت ولثلنوحت

 445 .................:  سلئل مدغد ن ا وجل ني د د وحلال .ولسالحت ولثللثحت

 449 ............................. ا نن  كم حتديد جنن يلثال ااملبا  

 449 .........مدغد ن ا وجل ني لج مل ول عبحت يف ن ا م ني  املطلب األو ي

 449 ......... دللسلوكول  ولةبو وحت مدغد ن ا وجل ني ولسالحت وة ىل:  ه 

 448 ........... دلل ق ول  ول  لروحت مدغد ن ا وجل ني ه  ولسالحت ولثلنوحت: 

 1118 ..... م ني دج امدغد ن ا وجل ني ل  لملي ولخلر  ول  بةحت  املطلب الثايني

 -

 1118 ......... االعتامد عىل او  األطباء يف معجفة جنن ا نن املبا  األو ي

 1118 . .  ه  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل ني ياألو املطلب 
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دووسةحت  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل ني ولسالحت وة ىل:

 1118 ................................. و  ل  ) وله  موسومل  (فحن ول

دووسةحت  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل ني :ولسالحت ولثلنوحت

 1151 .....................................................ول حن دلةل حت 

 1152 .....  فحت ن ا وجل ني آ ل  والر اممل رج قول وةربلء يف م يالثايناملطلب 

رج  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل نيأ    ولسالحت وة ىل:

 1152 ..........................................مل غوقف للحال مل وإل ث 

رج  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل ني أ   ولسالحت ولثلنوحت:

 1161 .................................ق رج ن ا وجل ني  قوع ولةالق ول ل

رج  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت ن ا وجل ني أ   ولسالحت ولثللثحت:

 1161 ......................................ولوصوحت ول لقحت رج ن ا وجل ني 

 1169 . ..... مدة احلم االعتامد عىل او  األطباء يف حتديد أكثج  يالثاين املبا 

 1169 . ................................ مدغد أكث  مدة وحلال املطلب األو ي

 1169 ...................... ر د ول ق لء مدغد أكث  مدة وحلال ولسالحت وة ىل:

 1121 ...................... ر د وةربلء مدغد أكث  مدة وحلال ولسالحت ولثلنوحت:

 1129 .... والر اممل رج قول وةربلء يف مدغد أكث  مدة وحلال ه   يالثايناملطلب 

 1122 .... والر اممل رج قول وةربلء يف مدغد أكث  مدة وحلالآ ل   يالثال املطلب 

 أكث  مدة وحلال والر اممل رج قول وةربلء يف مدغدأ    :ولسالحت وة ىل

 1122 .................................................... رج  بو  ول س 
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 أكث  مدة وحلال والر اممل رج قول وةربلء يف مدغدأ    ولسالحت ولثلنوحت:

 1122 .................................................... رج مسلئل وإل ث

 وحلالأكث  مدة  والر اممل رج قول وةربلء يف مدغدأ    ولسالحت ولثللثحت:

 1128 ................................................... رج وإلق و  للحال

 1181  ........ االعتامد عىل او  األطباء يف معجفة بجاءة الج م يالثال  املبا 

 1181 ............ ،  مرش رو  ل ا  فحت د وءة ول   ولق ومل د ياملطلب األو 

 1185 . .............................. م  فحت د وءة ول    ر ق يالثايناملطلب 

 1185 ...................ر د ول ق لء  م  فحت د وءة ول    ولسالحت وة ىل: ر ق

 1185 .................................. أ ال  : م  فحت د وءة ول    دلحلول

 1186 ..........................  لنول  : م  فحت د وءة ول    دقول أغل وخل ة

 1182 ...................ر د وةربلء  م  فحت د وءة ول    ر ق ولسالحت ولثلنوحت:

 1182 ............... أ ال : م  فحت د وءة ول    دلله ف رل غ مون وحلال

 1188 ...................................... وخ بل  وحلال رل ر غق ولبول -

 1184 .......................................  بل  وحلال رل ر غق ولدموخ -

 1181 ..... : م  فحت د وءة ول    دلله ف رل وجل ني دلةل حت فوق ول و وحت لنول  

 1185 .....  ه  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت د وءة ول    يالثال املطلب 

ول وةربلء يف م  فحت د وءة ول    يف ولسالحت وة ىل:  ه  والر اممل رج ق

 1185 . ........................................................مسلئل ول دة 

 1188 ..... : ردة ولةلقحت ول ي و   ع  وض ل  مل  د  سب  و   لرهول  ع وة ل -

 1184 ..................... ول  ع ولثلين: إلو و  لدت ول  دة يف  نومل وحلال -
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ولسالحت ولثلنوحت:  ه  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت د وءة ول    يف 

 1141 . ...................................... مسلئل والس  وء لا ض ولو ء

ولسالحت ولثللثحت :  ه  والر اممل رج قول وةربلء يف م  فحت د وءة ول    يف 

 1149 ................................... مسلئل والس  وء لاري ع ض ولو ء

وةربلء يف م  فحت د وءة ول    يف  قول ه  والر اممل رج ول  ع وة ل : 

 1149 ..............................ولةالق ول لق رج وحلال  ردمه  مسلئل

قبل وةربلء يف م  فحت د وءة ول     قول ه  والر اممل رج ول  ع ولثلين : 

 1111 ......................................وحلد أ  ولق لص رج ول أة إقلمحت 

 - 

 1114 ............................. معنى اإلجهاض، ودوافعه املبا  األو ي

 1114 ....................................... م  ى وإلن لض ياملطلب األو 

 1115 ....................................... مل وفع وإلن لض ياملطلب الثاين

 1115 ................................................. ولةبوحتعري ولد وفع  -

 1119 ..................................................... ولد وفع ولةبوحت -

 1118 ............... ، واملواف منها نن، وأسباهباتشوها  ا يالثاين املبا 

 1118 .................................أنووع   وغل  وجل ني  ياألو املطلب 

 1114 ................................   وغل  وجل نيأسبلب  يلثايناملطلب ا

 1114 . ....................   وغل  وجل نيولسالحت وة ىل: وةسبلب ولو و وحت ل

 1151 ....................   وغل  وجل ني: وةسبلب وخلل نوحت لولسالحت ولثلنوحت
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 1156 ........................   وغل  وجل ني قت  د ث  يالثال املطلب 

 1152 ...........................   وغل  وجل نير ق م  فحت  الجابعياملطلب 

 1158 ................................ م ري وةن حت ول وغحت يارامناملطلب 

 1158 .........................   وغل  وجل نيولوقف مل  السادسياملطلب 

 1158 . .....................   وه وجل ني: م ع وةسبلب ولؤملغحت لولسالحت وة ىل

 1154 ...........................  وغل  وجل ني ولسالحت ولثلنوحت: مل لحت رال  

 1154 ..................................: إن لض وجل ني ول وه ولسالحت ولثللثحت

 1161 ..........................  كم إجهاض ا نن املشوه يالثال املبا  

 1161 ............................. قت ن خ ول    يف وجل ني  ياملطلب األو 

 1191 ............................ ه  وإلن لض د هل رلم  يالثايناملطلب 

 1191 . .................. قبل ن خ ول     ه  إن لض وجل ني ولسالحت وة ىل:

 1126 ................... د د ن خ ول     ه  إن لض وجل ني :ولسالحت ولثلنوحت

 1128 .......................... لض وجل ني ول وه  ه  إن يالثال املطلب 

 1128 . ..... ولذي غاهل أن غ وش  ه  إن لض وجل ني ول وه :ولسالحت وة ىل

 1181 ... ولذي ال غاهل أن غ وش  ه  إن لض وجل ني ول وه :ولسالحت ولثلنوحت

 1188  ....................... تجك إنعا، ارديج صغر الوزن يالجابعاملبا  

 1188 . ............................ول ومل دلخلدغج صاري ولوزن  ياملطلب األو 

 1188 .......................................ولسالحت وة ىل: ولق ومل دلخلدغج 

 1186 ................... : ولوزن ولذي غوك م ه إن ل  وخلدغجولسالحت ولثلنوحت
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 إن لض  ولوزن إن ل  وخلدغج صاريول القحت دني   ك  يالثايناملطلب 

 1188 ......................................................... وجل ني ول وه

 1146 ............... ه    ك إن ل  وخلدغج صاري ولوزن . يالثال املطلب 

ل   إلو : نه ة ول ق لء للة ل ولذي غولد قبل متلم س حت أول ه  وة ل -

 1146 ............................................ ظ    م ه رالمل  وحلولة

 1511 ..... : وإل  لئول  ولةبوحت ل  لئج إن ل  وةر لل وخلدو ول ه  ولثلين -

 1519 ................................................. وجلاع دني ول ه غل -

ولقول دان مل  لد  ول  لد ن س حت أل   ف و  : أل غج وحله  رجأ ال   -

 1512 .....................................................يف  ه  وةموو  

أل غج وحله  رج ولقول دان مل  لد  ول  لد ن س حت أل   ف و يف  لنول   -

 1518 .........................................................  ه  وة ولء

 1511 .................................. م ى حيه  للخدغج دلحلولة ولس ق ة -

 1511 ........................................................... وخلالصحت -

 1512 ................................................................ ارامتة

 1594 .............................................................. املال ق

- 

 1582 ف  س وآلغل  ........................................................

 1584 ف  س وة لملغ  ....................................................

 1544 ....................................ف  س وآل ل  .....................
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 1611 ف  س وةرالم .......................................................

 1612 ف  س ولقوورد ول ق وحت ...............................................

 1618 .............................................. ف  س ول لمل   ول ونع

 1911 ................................................... ف  س ولواورل 

*  *  *  * 
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